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«ΝΔΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΓΙΑΝΟΜΔΑ ΠΟΙΜΟΤ 
ΤΓΑΣΟ Γ.Κ. ΣΤΥΔΡΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ» 
CPV: 45231300-8 
Α.Α. πζηήκαηνο:94267 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

1. Ο ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ πποκηπωζζει ανοικηή διαδικαζία μέζυ ηος εθνικοω ζςζηήμαηορ ηλεκηπονικϊν δημοζίυν 

ζςμβάζευν (Ε..Η.ΔΗ.) για ηην επιλογή αναδψσος καηαζκεςήρ ηος έπγος: «Νένο Κεληξηθόο Γηαλνκέαο Πόζηκνπ 

Ύδαηνο Γ.Κ. Σπρεξνύ Γήκνπ νπθιίνπ» εκηιμϊμενηρ αξίαρ 592.645,16 εςπϊ συπίρ ΦΠΑ (24%). Σο έπγο 

ζςνηίθεηαι απψ ηιρ ακψλοςθερ καηηγοπίερ επγαζιϊν: α) καηηγοπία ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ (ζςμπεπιλαμβάνει 1.1 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ, 1.2 ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ – ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ – ΑΡΜΟΙ – 

ΟΙΚΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, 1.3 ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ – ΩΛΗΝΩΕΙ – ΤΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΩΛΗΝΩΕΩΝ), με πποχπολογιζμψ 446.331,56 € (δαπάνη επγαζιϊν, ΓΕ & ΟΕ, αππψβλεπηα και β) 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με πποχπολογιζμψ 137.586,23€ (δαπάνη επγαζιϊν, ΓΕ & ΟΕ, αππψβλεπηα). 

2. Πποζθέπεηαι ελεωθεπη, πλήπηρ, άμεζη και δυπεάν ηλεκηπονική ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ζωμβαζηρ ζηον 
ειδικψ, δημψζια πποζβάζιμο, σϊπο “ηλεκηπονικοί διαγυνιζμοί” ηηρ πωληρ www.promitheus.gov.gr, καθϊρ και ζηην 
ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ (www.soufli.gr).       
3. Η διακήπςξη ηος έπγος έσει ζςνηασθεί καηά ηο εγκεκπιμένο ππψηςπο ηεωσορ διακηπωξευν ηηρ ΕΑΑΔΗΤ, για 

διαδικαζίερ ζωνατηρ ζςμβάζευν. 

4.Πληποθοπίερ ζηο ηηλέθυνο 2554 350130-131, FAX επικοινυνίαρ 2554 350113, απμψδιορ ςπάλληλορ κα. ιδεπά 

Μαπία  και Κοηζάνη Ελένη. 

5. Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι απψ ηοςρ ενδιαθεπομένοςρ ηλεκηπονικά, μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πωληρ 
www.promitheus.gov.gr ηος ΕΗΔΗ. 
Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ  νξίδεηαη ε 25/01/2021, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 15:00κ.κ.  

Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 29/01/2021, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ  

6. Κπιηήπιο για ηην ανάθεζη ηηρ ζωμβαζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά μψνο 

βάζει ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή). 

7. Σο ζωζηημα ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν είναι ηο ζωζηημα με επιμέποςρ ποζοζηά έκπηυζηρ καηά ηην παπ. 2
α
 ηος 

άπθπος 95 ηος Ν.4412/2016. 

8. Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα, ή ενϊζειρ αςηϊν πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ζε έπγα: 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ κε πξνϋπνινγηζκό 446.331,56 € (δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ, απξόβιεπηα) θαη ζε έξγα 

θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κε πξνϋπνινγηζκό 137.586,23 € (δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ, 

απξόβιεπηα) και πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) ζε κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) ζε κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Δ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη 

καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ 

I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθϊρ και 

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ υρ άνυ παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή 

πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. 

9. Για ηην ζςμμεηοσή ζηον διαγυνιζμψ απαιηείηαι η καηάθεζη απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ οικονομικοωρ θοπείρ, καηά 

ηοςρ ψποςρ ηηρ παπ. 1 α) ηος άπθπος 72 ηος ν. 4412/2016, εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι ζηο 

ποζψ ηυν 11.852,90 εςπϊ. Η εγγωηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να ιζσωει ηοςλάσιζηον για ηπιάνηα (30) ημέπερ μεηά ηη 

λήξη ηος σπψνος ιζσωορ ηηρ πποζθοπάρ ηος άπθπος 19 ηηρ αναλςηικήρ διακήπςξηρ, ήηοι μέσπι 25/12/2021, άλλυρ η 

πποζθοπά αποππίπηεηαι. 
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10. Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι απψ ηο ΕΠ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΜΕ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΣΠΑ) για ηο ποζψ ηυν 592.645,16 €. 

11. Σο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί απψ ηο ηην Αναθέηοςζα Απσή δηλαδή ηην Οικονομική Επιηποπή 

ηος Δήμος οςθλίος. 

12. Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος: 6 μήνερ. 

οςθλί, 03/12/2020 
Ο Δήμαπσορ οςθλίος 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΛΑΚΙΚΟ 

ΑΔΑ: ΡΨΓΠΩ15-5Ρ0



 
 

 
 
 

«ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ                                                     
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ  ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 
ηηρ ππάξηρ: 

«ΝΔΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΓΙΑΝΟΜΔΑ ΠΟΙΜΟΤ ΤΓΑΣΟ Γ.Κ. ΣΤΥΔΡΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ» 

( CPV: 45231300-8) 

Απ. Ππωη. 11807/03-12-2020. 

 

Δπωνςμία και Γιεςθύνζειρ: 

Δπίζεκε επσλπκία: Γήκνο νπθιίνπ - Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Βαζ. Γεσξγίνπ 180, Σ.Κ. 68400, νπθιί, Έβξνο, Διιάδα. 
NUTS: EL 511 
 
Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο: dim@0890.syzefxis.gov.gr  
 
Γιεύθςνζη ζηο Γιαδίκηςο: www.soufli.gr  
 
Απμόδιορ για πληποθοπίερ: 

Κα ηδεξά Μαξία  ηει. +30 25542350131, fax: +30 2554350113 

Κα Κνηζάλε Διέλε  ηει. +30 25542350130, fax: +30 2554350113 

 
Δπικοινωνία: Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν „ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί‟ ηεο 
πύιεο www.promitheus.gov.gr, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ζηελ 
δηεύζπλζε http://www. soufli.gr.   
 
Σύπορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ & Γπαζηηπιόηηηα πος αςηή αζκεί: Γήκνο νπθιίνπ 
/Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ 
 
Δίδορ ύμβαζηρ: ΔΡΓΑ 
 
Σόπορ Δκηέλεζηρ: NUTS EL 511 
 

Σίηλορ Έπγος: «ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ Δ.Κ. ΣΤΧΕΡΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΟΤΦΛΙΟΤ» 

 
CPV: 45231300-8 
 
ύνηομη Πεπιγπαθή: 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ελόο θεληξηθνύ δηαλνκέα, ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθόηεηαο 700 m3, δύν δηακεξηζκάησλ ώζηε λα κελ δηαθόπηεηαη ε πδξνδόηεζε όηαλ 

απαηηεζνύλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Η απώιεηα «καλνκεηξηθνύ» ιόγσ ηεο επίγεηαο θαηαζθεπήο 

ηνπ λένπ δηαλνκέα ζα αληηκεησπηζηεί κε πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ηύπνπ BOOSTER. 

Δξγαζίεο ζην ρώξν ηνπ πθηζηάκελνπ πδαηόππξγνπ (θαηαζθεπή λέαο δεμακελήο) 

Μηθξήο εκβέιεηαο αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο εληόο ηνπ γεπέδνπ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο λέαο δεμακελήο 

Καηαζθεπή όισλ ησλ απαξαίηεησλ κηθξνηερληθώλ, θξεαηίσλ θ.ι.π.  

 

Απαγοπεύονηαι οι εναλλακηικέρ πποζθοπέρ. 
 
Γιάπκεια ύμβαζηρ: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ΔΞΙ (6) μήνερ από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ύκβαζεο. 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

mailto:dim@0890.syzefxis.gov.gr
http://www.soufli.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.orestiada.gr./




Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ: 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο: α) ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ με πποϋπολογιζμό 446.331,56 € 

(δαπάνη επγαζιών, ΓΔ και ΟΔ, αππόβλεπηα) και β) ζε έπγα καηηγοπίαρ 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με πποϋπολογιζμό 137.586,23 € (δαπάνη επγαζιών, ΓΔ 

και ΟΔ, αππόβλεπηα) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε 

δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο 

ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη από ηηο 
ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 
πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 
θνηλνπξαμία). 

 Λόγνη Απνθιεηζκνύ: ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 22Α ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 Κξηηήξηα Δπηινγήο: (α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ 
βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ/ζηηο θαηεγνξία/εο α) ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ με 
πποϋπολογιζμό 446.331,56 € (δαπάνη επγαζιών, ΓΔ και ΟΔ, αππόβλεπηα) και β) ζε 
έπγα καηηγοπίαρ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με πποϋπολογιζμό 137.586,23 € (δαπάνη 
επγαζιών, ΓΔ και ΟΔ, αππόβλεπηα) 

 (β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 Δγγύηζη ςμμεηοσήρ: 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 11.852,90 επξώ. Η εγγύεζε 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο, ήηνη κέρξη ηηο 25/12/2021, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 
όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 

Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηε ζύλαςε ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Αύξων Απιθμόρ ςζηήμαηορ ηος Ηλεκηπονικού Γιαγωνιζμού: “94267” 
 

Η ύμβαζη δεν ςποδιαιπείηαι ζε ημήμαηα. 

 

Κπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ: είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο - άξζξν 95 
παξ. 2α ηνπ Ν4412/2016. 
 
Πληποθοπίερ: Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 18/01/2021, ε αλαζέηνπζα 
αξρή παξέρεη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 
ζύκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ην 
αξγόηεξν ζηηο 21/01/2021. 
 





Πποθεζμία ςποβολήρ ηων πποζθοπών: Ηκεξνκελία: 25/01/2021 θαη ώξα 15:00μ.μ.  
 
Φάκελοι Πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ αλαθέξζεθε άλσζελ, ζε  ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. ηνλ ειεθηξνληθό θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληαη: 
(α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη  
(β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
 
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα 
ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα δέκα (10) 
μηνών, από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
 
Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών:  
Ημεπομηνία: 29/01/2021 θαη ώξα 10:00π.μ. ζηε δηεύζπλζε "Γήκνο νπθιίνπ, Γηεύζπλζε 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Βαζ. Γεσξγίνπ αξ.180, Σ.Κ.68400, νπθιί". 
 
Γλώζζα Γιαδικαζίαρ: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζώο θαη 
ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκόδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). 

 

Υπημαηοδόηηζη: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΜΕ 
ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
(ΕΣΠΑ) γηα ην πνζό ησλ 592.645,16 € (ρσξίο ΦΠΑ),  Κ.Α.: 63.7341.005.    

 

Σν έξγν ππόθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο θξάηεζεο ύςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο ύςνπο 
0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη ηεο θξάηεζεο 6%ν, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ. 
ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (Β' 
2235). Δπίζεο πνζνζηό δπόκηζη ηνηο ρηιίνηο (2,5%ν)  ππέξ ησλ Μεραληθώλ Σερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο (ΣΔ) ηεο Π.Ο.ΜΗ.Σ.Δ.Γ.Τ ηαθηηθώλ ππαιιήισλ (κόληκσλ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ) 
πνπ απαζρνινύληαη ζην Γεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ά 
θαη Βαζκνύ, πνπ βαξύλεη θάζε ινγαξηαζκό πιεξσκήο έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4612/2019 ( κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 53 παξ.7 πεξ. ζ΄ηνπ λ. 
4412/2016).   

Σα γεληθά έμνδα, όθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδόρνπ θαη νη επηβαξύλζεηο από θόξνπο, δαζκνύο 
θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ.  Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν 
άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO. 

 

Γιαδικαζίερ Πποζθςγήρ: Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/ Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 
ζύκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή πξάμε ή 
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθώο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνύλ ην αίηεκά 
ηνπ .  

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν 
νηθνλνκηθό θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ζε απηόλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο από ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξόκελε, γλώζε ηεο πξάμεο πνπ 
βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

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




δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο παξάιεηςεο . 

Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, κε βάζε θαη ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην π.δ. 39/2017, θαηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ θαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο «Δπηθνηλσλία» 
ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθό έγγξαθν ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ' αξ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  

Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν από ηνλ 
πξνζθεύγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδόκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 
4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεύγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 
απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο 
ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ή 
πξνβαίλεη ζηελ νθεηιόκελε ελέξγεηα.  

Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιύνπλ ηε 
ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο επί πνηλή αθπξόηεηαο, ε νπνία δηαπηζηώλεηαη κε απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ 
κεηά από άζθεζε πξνζθπγήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016.  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιύεη ηελ πξόνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο,  εθηόο αλ δεηεζνύλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 
366 ηνπ λ.4412/2016. 

Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

 Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
νπθιίνπ. 

 
 

οςθλί  03/12/2020 
 Ο 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 89/2018 
 

  

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ 
ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΟΙΜΟΤ 
ΤΔΑΣΟ Δ.Κ. ΣΤΥΕΡΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ  

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:2 

 
ΕΠ Ανατολικό Μακεδονύα 
Θρϊκη 2014-2020 με 
ςυγχρηματοδότηςη από το 
Ευρωπαώκό Σαμεύο 
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ 
(ΕΣΠΑ) (Κωδ. ΟΠ 3272) 

 

    
  

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

Μ Ε  Ψ  Σ Ο Τ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ   Τ  Σ Η Μ Α Σ Ο   

Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ψ Ν  Δ Η Μ Ο  Ι Ψ Ν   Τ Μ Β Α  Ε Ψ Ν  

( Ε .  . Η . Δ Η .  . )  

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   

Ε Ρ Γ Ο Τ   

  

 

Ο Δόμοσ ουφλύου  
 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  
 
 
 

 ανοικτό διαδικαςύα  για την επιλογό αναδόχου  καταςκευόσ του ϋργου: 
 

«ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ Δ.Κ. ΣΤΥΕΡΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΟΤΦΛΙΟΤ» 
 

 
Εκτιμώμενησ αξύασ  592.645,16 Ευρώ 

(χωρύσ Υ.Π.Α.), 
 

 
 

που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Ωρθρο 1:  Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτων φορϋα/ τοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1 Αναθϋτων φόρεασ: Δόμοσ ουφλύου  
Οδόσ  : Βας. Γεωργύου Β’ 180  
Σαχ.Κωδ. : 68400 

Σηλ. : 2554350130, 25543.50131 
Telefax : 2554350113 
E-mail : dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορύεσ:  : Κοτςϊνη Ελϋνη, ιδερϊ Μαρύα 
1.2 Εργοδότησ ό Κύριοσ του Ϊργου: ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: Δόμοσ ουφλύου  
1.4 Προώςτϊμενη Αρχό : Οικονομικό Επιτροπό Δόμου ουφλύου 
1.5 Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : Διεύθυνςη Σεχνικόσ Τπηρεςύασ Δόμου ουφλύου 
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Περιφερειακόσ Ενότητασ Ϊβρου 

 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 
ςτον ανϊδοχο. 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ  ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα,  ςτουσ 
προςφϋροντεσ3 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα 
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 

Ωρθρο 2:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα : 
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ4, 
β) η παρούςα διακόρυξη, 
γ) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)5  
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 
υποςυςτόματοσ, 
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
η) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων  
θ) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
ι) η τεχνικό μελϋτη, 
ια) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτων 
φορϋα  επύ όλων των ανωτϋρω 
 

2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντοσ φορϋα (εφόςον διαθϋτει). 
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2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 18/01/20218  ο αναθϋτων φορϋασ παρϋχει ςε 

όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 21/01/20219 

 

 
Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 
ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ. 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ 
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων 
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με  χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται 
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε α πό 
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ 
προςφορϊσ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,  καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 257 του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη 
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό 
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ  ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο 
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να 
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ 
χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να 
περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5  Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται 
από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και 
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα 
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτον αναθϋτων φορϋα, ςε 
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 10. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη 
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο 
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε 
εκτύπωςη ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην 
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό 
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ 
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό 
υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ 
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβούν 
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται 
και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του 
χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ 
διόρθωςησ. 
 
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό 
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ  παρούςασ διακόρυξησ.11 
 
ζ)  Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται 
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
 
 
τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και 
η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ 
την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ)12. 
 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ τον αναθϋτων 
φορϋα, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη 
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προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων 
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., μϋςω 
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ του αναθϋτων 
φορϋα, μετϊ από ςχετικό απόφαςη του αναθϋτων φορϋα , η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα του 
προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα 
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται 
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ  των προςφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ δεν ϋχουν την υποχρϋωςη να υπογρϊφουν τα 
δικαιολογητικϊ τησ προςφορϊσ με χρόςη προηγμϋνησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αλλϊ μπορεύ να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδόποτε ϊλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτη χώρα προϋλευςόσ 
τουσ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προηγμϋνησ ψηφιακόσ υπογραφόσ ςε διαδικαςύεσ  ςύναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ η προςφορϊ ςυνοδεύεται με υπεύθυνη δόλωςη, 
ςτην οπούα δηλώνεται ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν προβλϋπεται η χρόςη προηγμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ ό ότι, ςτη χώρα προϋλευςησ δεν εύναι υποχρεωτικό η χρόςη προη γμϋνησ 
ψηφιακόσ υπογραφόσ για τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων.  Η 
υπεύθυνη δόλωςη του προηγούμενου εδαφύου φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών13. 
 
 
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα  ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ 

Κατακύρωςη/  ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 

παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, ο αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ ςτουσ 

προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.  

 

β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού14, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται 

ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ,  προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.  

 

γ) τον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα  Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού», αναρτϊται από την Επιτροπό 

Διαγωνιςμού ο ςχετικόσ κατϊλογοσ μειοδοςύασ,  προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη οι προςφϋροντεσ. 

 

δ) Ακολούθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ,ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ 

και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ, 

βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου, μϋςα από το υποςύςτημα.  

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 

ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη 

ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ. 

 

ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
του ϊρθρου 24.2 τησ παρούςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των 
προςφορών ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) πρώτεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ. την περύπτωςη 
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αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ15.  
 
ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ  του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ με 
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ 
αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και 
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε 
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ. 
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτον αναθϋτων φορϋα το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”, 
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη . 16 
 
θ) τη ςυνϋχεια, ο αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού ςε όλουσ τουσ 
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών ςυμμετεχόντων. Κατϊ 
τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 
 
ι) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), ο 
αναθϋτων φορϋασ επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και 
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα 
τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 
 
 
 
4.2  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/ 

Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ 
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο αναθϋτων φορϋασ προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», 
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ 10 ημερών 17 από την κοινοπούηςη τησ 
ςχετικόσ ϋγγραφησ κοινοπούηςησ ςε αυτόν τα προβλεπόμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ18. 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα 
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτον αναθϋτων φορϋα. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που  
υποβλόθηκαν και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου (α) 
αύτημα προσ την Επιτροπό Διαγωνιςμού για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο 
ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη χορόγηςη 
των δικαιολογητικών, ο αναθϋτων φορϋασ παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών 
για όςο χρόνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

 
Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που ο αναθϋτων φορϋασ τυχόν ζητόςει την προςκόμιςη 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών και πριν από το ςτϊδιο 
κατακύρωςησ, κατ’ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρϊγραφοσ 5 εδϊφιο α΄ ν. 4412/2016, 
τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ19.  
 
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται 
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υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτον αναθϋτων φορϋα, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι: 
I) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό 
ό ανακριβό ό 
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
ii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 20 
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την 
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 
παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών κατϊ τα 
οριζόμενα ςτην παρϊγραφο (γ) του παρόντοσ ϊρθρου21.  Η Επιτροπό, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, 
μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», ςτον αναθϋτων φορϋα για τη λόψη απόφαςησ. 
 
Ο αναθϋτων φορϋασ προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ 
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα που δεν 
ϋχει αποκλειςθεύ οριςτικϊ,22 εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 
μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του 
προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού». 
 
ε) Η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχεται με την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον 
προςωρινό ανϊδοχο ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 316 ωσ ακολούθωσ : 
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό,  ςε περύπτωςη 
ϊςκηςό τησ,  όταν παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ 
τησ Α.Ε.Π.Π. και, ςε περύπτωςη ϊςκηςησ αύτηςησ αναςτολόσ κατϊ τησ απόφαςησ τησ Α.Ε.Π.Π., όταν 
εκδοθεύ απόφαςη επύ τησ αύτηςησ, με την επιφύλαξη τησ χορόγηςησ προςωρινόσ διαταγόσ, ςύμφωνα 
με τα οριζόμενα ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετϊ 
την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, 
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, εφόςον 
απαιτεύται,  υπεύθυνη δόλωςη, μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. την υπεύθυνη δόλωςη, η οπούα 
υπογρϊφεται κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, δηλώνεται ότι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο 
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πρόςωπό του οψιγενεύσ μεταβολϋσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου 
να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτόρια  επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του 
ύδιου ϊρθρου,. Η υπεύθυνη δόλωςη ελϋγχεται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει 
πρακτικό που ςυνοδεύει τη ςύμβαςη23. 
 
 
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύται η απόφαςη 
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο24. Με την ύδια απόφαςη  καλεύται ο ανϊδοχοσ όπωσ  
προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού,  θϋτοντϊσ του ο 
αναθϋτων φορϋασ προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την 
κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του 
υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν 
λόγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με 
οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 316 του ν.4412/2016.        
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 
ςυμμετοχόσ του και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 4.2.γ τησ παρούςασ για  τον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 

τιμόσ25. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη  β τησ παραγρϊφου 1 
του ϊρθρου 317 του ν. 4412/2016. 
 
4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και 
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογούν το αύτημϊ του26.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

 (α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ27. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται 
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» 
του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτων φορϋα, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη 
«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του 
ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον 
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 





11 

οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ 
του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, ο αναθϋτων 
φορϋασ ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ 
από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμόζεται ςτην περύπτωςη που, κατϊ  τη διαδικαςύα 
ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, υποβληθεύ μόνο μύα (1) προςφορϊ28. 
 
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ, , εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Ο αναθϋτων φορϋασ, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:   
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην 
Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 
του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη 
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ29. 

ε περύπτωςη ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ επύ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, αυτό υποβϊλλεται ϋωσ 
και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την ςυζότηςη τησ προςφυγόσ και κοινοποιεύται αυθημερόν ςτον 
προςφεύγοντα μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ό αν αυτό δεν εύναι εφικτό με οποιοδόποτε 
πρόςφορο μϋςο. Τπομνόματα επύ των απόψεων και τησ ςυμπληρωματικόσ αιτιολογύασ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατατύθενται μϋςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ ϋωσ πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από 
τη ςυζότηςη τησ προςφυγόσ30. 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 
βοηθημϊτων  τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ 
ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου31. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων 
ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και ο αναθϋτων φορϋασ, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό 
προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ 
λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ 
αύτηςησ ακύρωςησ. 
 
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ 
ακύρωςησ. 
 
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από 
την κοινοπούηςη ό την πλόρη γνώςη32 τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και 
ςυζητεύται το αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ 
αιτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 
 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 4 και 5 του ϊρθρου 
316 του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ 
καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10.  Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  
 

 
 
Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και 

προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των 
τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ γλώςςεσ, 
επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα 
ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ 
χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ ϋγγραφο33. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό 
φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και ϋχουν επικυρωθεύ 
από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του ϊρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από 
μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτων φορϋα, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
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Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, 

εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, 
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -
2013» 34 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,35 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων 
ϋργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )36 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- Σησ με αριθ. ΔΝ/61034/ΥΝ 466/29-12-2017 Απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών «Κατϊρτιςη, τόρηςη και λειτουργύα του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικαςιών 
ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, μελετών και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) τησ παρ. 8 (η) του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπωσ τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη ΤΑ ΔΝ/οικ.21137/ΥΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Σησ με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«υγκρότηςη και οριςμόσ μελών γνωμοδοτικόσ επιτροπόσ επύ τησ επϊρκειασ των ληφθϋντων 
επανορθωτικών μϋτρων οικονομικών φορϋων προσ απόδειξη τησ αξιοπιςτύασ τουσ» (ΤΟΔΔ 279), 
όπωσ τροποποιόθηκε με την όμοια απόφαςη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441).  
τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ 
εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 
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- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 
-  
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του 
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών 
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 37, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν 
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 
 
7.4 7.4 Σο Προεδρικό Διϊταγμα Τπ' Αριθμ. 71/2019 με θϋμα "Μητρώα ςυντελεςτών 

παραγωγόσ δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών (ΜΗ.Σ.Ε)." (ΥΕΚ 112Α')  
 

7.5 7.5 Ο ν. 4635/2019 “Επενδύω ςτην Ελλϊδα και ϊλλεσ διατϊξεισ” (ΥΕΚ Α' 167) 
 

7.6 7.6 Η υπ’ αρ. ΔΝβ/51667/ΥΝ 466/2019 απόφαςη του Τπ. Τποδομών και Μεταφορών 
«Δημιουργύα και διαχεύριςη ϋντοκου Σραπεζικού Λογαριαςμού από το ΣΜΕΔΕ για την ςυλλογό 
του πόρου 2,5‰» (Β 2780).  
 

7.7 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ38, καθώσ και 
λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη 
τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.  
 

7.8 Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων 
όδη προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να 
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την 
ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα. 

 
 
 

Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από Ε.Π. ΠΕΡΙΥ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ  ΜΕ 

ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
(ΕΣΠΑ)  (Κωδικόσ πρόςκληςη ΑΜΘ57)  39 

 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ40 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ,  
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α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και 
κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται (ϊρθρο 4 Ν.4013/2011 και ϊρθρο 
375 του ν. 4412/16 όπωσ ιςχύει)  

β) Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, 
εκτόσ ΥΠΑ, τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό αυτό 
παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την Αναθϋτων φορϋασ ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και Προμηθειών ςύμφωνα με 
την παρ. 12 του ϊρθρου 258 του ν. 4412/20161  

γ) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ προ φόρων και κρατόςεων τησ 
αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ 
Προδικαςτικών Προςφυγών (ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)2 .  

δ)τησ κρϊτηςησ 6%0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν.  
4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 απόφαςησ του 

Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).  
ε)τησ κρϊτηςησ δυόμιςι τοισ χιλύοισ (2,5‰) υπϋρ των Μηχανικών Σεχνολογικόσ 

Εκπαύδευςησ (ΣΕ) τησ Π.Ο.ΜΗ.Σ.Ε.Δ.Τ. τακτικών υπαλλόλων (μόνιμων ό αορύςτου χρόνου) 
που απαςχολούνται ςτο Δημόςιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ςτουσ Οργανιςμούσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ 
Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κϊθε λογαριαςμό πληρωμόσ ϋργου (ϊρθρο 14 του ν. 
4612/2019 ΥΕΚ Α 77) (η ςυλλογό και η απόδοςη τησ κρϊτηςησ, εξαρτϊται από την 
ϋκδοςη τησ προβλεπόμενησ Τπουργικόσ Απόφαςησ, η οπούα θα καθορύςει τισ ςχετικϋσ 
αναγκαύεσ λεπτομϋρειεσ εφαρμογόσ και απόδοςόσ τησ)  

 
Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ 

χαρτοςόμου 3% και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%.  
 
8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ 

κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Ϊργου. Για το ϋργο ϋχει εφαρμογό η παρ.10 του ϊρθρου 1 του Ν.4281/2014 ςχετικϊ με 
την αντιςτροφό τησ υποχρϋωςησ απόδοςησ ΥΠΑ ,οπότε τον ΥΠΑ αποδύδει ο αναθϋτων 
φορϋασ και όχι ο ανϊδοχοσ ο οπούοσ τιμολογεύ χωρύσ ΥΠΑ.  

  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Ωρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Ο αναθϋτων φορϋασ41 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ  λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να 
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν 
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ 
ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  310 και 103  
του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, 
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτων φορϋα42, δεν λαμβϊνεται υπόψη. 
 
 
 
Ωρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη 324/2020 με αρ.πρωτ.  11445/24-11-2020  για 
την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2020 και 2021.43 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του 

ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
« ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ Δ.Κ. ΣΤΥΕΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ ». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε44  592.645,16 Ευρώ χωρύσ 
Αναθεώρηςη και ΥΠΑ και αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών 430.300,51 € 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 77.454,09€ 
Απρόβλεπτα45 (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
76.163,19 €, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
 
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 8.727,37€  ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016. 
 
 

11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 ΣΤΦΕΡΟ Δόμου ουφλύου. 
 
 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
 Με την παρούςα μελϋτη προτεύνεται η καταςκευό ενόσ κεντρικού διανομϋα, ςυνολικόσ 
χωρητικότητασ 700 m3, δύο διαμεριςμϊτων ώςτε να μην διακόπτεται η υδροδότηςη όταν 
απαιτηθούν εργαςύεσ ςυντόρηςησ. Η απώλεια «μανομετρικού» λόγω τησ επύγειασ καταςκευόσ του 
νϋου διανομϋα θα αντιμετωπιςτεύ με πιεςτικϊ ςυγκροτόματα τύπου BOOSTER. 
 

1. Εργαςύεσ ςτο χώρο του υφιςτϊμενου υδατόπυργου (καταςκευό νϋασ δεξαμενόσ) 
2. Μικρόσ εμβϋλειασ αντικατϊςταςη του δικτύου ύδρευςησ εντόσ του γηπϋδου εγκαταςτϊςεων 

τησ νϋασ δεξαμενόσ 
3. Καταςκευό όλων των απαραύτητων μικροτεχνικών, φρεατύων κ.λ.π.  

 
Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπει 
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 
4 του ϊρθρου 337 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 
ϊρθρων 33746 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  
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 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών 
του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του 
ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ 
ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό 
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε 
ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), 
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ 
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη 
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε 
Οομϊδεσ εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του 
τεχνικού αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο 
ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών, η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, 
προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕ από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ47.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
 
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 

264 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα 

με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 48 
  
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.49 
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
 
 
 
Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
 
Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 302 του ν. 
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4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 
11.852,90 ευρώ. 50 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει 
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων 
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

 
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου  «ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ 

ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ Δ.Κ. ΣΤΦΕΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΟΤΥΛΙΟΤ»  προσ τον 
οπούο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την  καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.  
(το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).  

 
15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη 

λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 25-
12-2021, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ, πριν τη λόξη 
τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη 
διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.  

 
15.4 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του 

Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια 
ιςχύοσ αυτόσ και ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ.  
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 
ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

 
15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ  
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 302 του ν. 4412/2016 51. 
 
Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)52 
 
16.1 Για το παρόν ϋργο53  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο μϋχρι του 15% 

τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ χωρύσ αναθεώρηςη ςύμφωνα με το ϊρθρο 150. Επιςημαύνεται ότι η 
εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ προκαταβολόσ προσ τον 
ανϊδοχο , χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την περύπτωςη που 
ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον 
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ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ 
εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ ( παρ.1 δ 
του ϊρθρου 302 β του Ν.4412/2016).   

 
16.2 ΔΕΝ. προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη 

 
 
Ωρθρο 17:  Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  

επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, 

όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 337 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ 

του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη 

του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ 

του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ  δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ .  

 

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 54 

 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ 
Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. 
ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτό 
του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. 55  

Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 
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17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/ αναδόχου από 

ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ 
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 
γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ. 
 
Ο αναθϋτων φορϋασ επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ56.  
 

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-
αποςφρϊγιςησ 

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών57 ορύζεται η 25-01-
2021, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα  15:00μ.μ..  

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορών ορύζεται η  29-01-
2021, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 10:00.58 

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 

οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η 

καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται  ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 

λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,  

και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και 

ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η 

αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 

εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 

ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα δϋκα (10) μηνών 59, από την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ 
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ. 
 

 

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ 60 και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.soufli.gr), 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ . 

3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο61, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 296 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο 

λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών 

για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου 

δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτων φορϋα και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 

 

 

Ωρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ62 
 

Δεν προβλϋπεται 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 
 
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών 63 που 
δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα κατηγορύασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ με προώπολογιςμό 446.331,56 Ευρώ (με 
απρόβλεπτα 15% και ΓΕ & ΟΕ 18%) ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προώπολογιςμό 
137.586,23 Ευρώ (με απρόβλεπτα 15% και ΓΕ & ΟΕ 18%) 64και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 
την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.65, 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 
254 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 305  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ.  

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ιςχύουν τα εξόσ : 

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, αυτϋσ θα πρϋπει να ικανοποιούνται 
από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ  

- αναφορικϊ με τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Β τησ παρούςασ, κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ θα πρϋπει να 
εύναι εγγεγραμμϋνο ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα ςτο ωσ ϊνω 
ϊρθρο, τουλϊχιςτον ςε μια από τισ κατηγορύεσ που αφορϊ ςτο υπό ανϊθεςη ϋργο. Περαιτϋρω, 
αθροιςτικϊ πρϋπει να καλύπτονται όλεσ οι κατηγορύεσ του ϋργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον 
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από 
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω 
περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του  αμετϊκλητη66 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 
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α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ 
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε  
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ  
τουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ  τον 
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου67. 

22.A.2  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οποιοςδόποτε οικονομικόσ 
φορϋασ, εϊν η αναθϋτουςα αρχό: α) γνωρύζει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ 
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό 
ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα 
με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα, β) μπορεύ να αποδεύξει με 
τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την 
καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, γ) γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα 
κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο 
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(2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ 
ςυμμετοχόσ: αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του 
ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, 
ςύμφωνα μετην υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ 
«υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) 
διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ 
όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν 
την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό 
αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ.  
 
Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ 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. Οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρεύται ότι ϋχουν αθετηθεύ 
εφόςον δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρόθεςμεσ ό εφόςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικόσ φορϋασ δεν υποχρεούται να 
απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικό ερώτημα του Ευρωπαώκού Ενιαύου Εγγρϊφου ύμβαςησ (ΕΕΕ), 
του ϊρθρου 79, ό ϊλλου αντύςτοιχου εντύπου ό δόλωςησ με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικόσ 
φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του. Οι περ. α΄ και β΄ 
παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εκπληρώςει τισ ανωτϋρω υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ όρουσ του 
δεςμευτικού διακανονιςμού.». 68 
 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:69 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει 
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να μην αποκλεύει 
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω 
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα 
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) εϊν με επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του Ν.3959/2011 ο αναθϋτων φορϋασ 
διαθϋτει επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε 
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού ( παρ. 3 ϊρθρο 
235 Ν.4635/2019), 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών 
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 
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ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ 
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν 
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του. 

 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού) 70 

 

22.Α.6. Ο αναθϋτων φορϋασ αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων 
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 
προηγούμενων παραγρϊφων.  

 

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ 
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα 
(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.71 

 

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.472  μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει 
ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται 
από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται 
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

 

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 
306 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ . 

 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 73 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα 
Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ74. Οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια75  

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να διαθϋτει ύδια κεφϊλαια, πϊγια ςτοιχεύα, καταθϋςεισ ςε τρϊπεζα, 
όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/2008 (ΥΕΚ 116/Α/18-06-2008) ό όπωσ ορύζονται ςτο 
ϊρθρο 51 του Π.Δ. 71/2019 (ΥΕΚ 112/Α/03-07-2019), και ςυγκεκριμϋνα:  
- την κατηγορύα των ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ:  
όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/2008 (ΥΕΚ 116/Α/18-06-2008).  
- την κατηγορύα των Η/Μ ΕΡΓΨΝ:  
όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/2008 (ΥΕΚ 116/Α/18-06-2008)  
(Επικουρικϊ για τα ανωτϋρω λαμβϊνονται υπόψη τα οριζόμενα Ν.3669/2008 και ςτο Π.Δ.71/2019 
(ΥΕΚ112/Α/03-07-2019))  
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να 
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, 
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει. Για 
εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα 
ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 64 του ΠΔ 71/2019, όπωσ ιςχύει  
Σονύζεται ότι κϊθε παραπομπό του παρόντοσ ϊρθρου ςε διατϊξεισ του Ν. 3669/20098 και του 
ΠΔ71/2019, ςκοπεύ αποκλειςτικϊ και μόνον ςτην περιγραφό των απαιτόςεων ςυμμετοχόσ ςτον 
παρόντα διαγωνιςμό. Ψσ εκ τούτου, οι οικονομικού φορεύσ που εκπληρώνουν τα κριτόρια επιλογόσ 
τησ παρούςασ δύνανται να ςυμμετϊςχουν ςτην παρούςα διαδικαςύα ανϊθεςησ, ανεξαρτότωσ τησ 
εγγραφόσ τουσ ςε τϊξεισ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε και του ΜΕΕΠ. 
 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα76  

Γύνονται δεκτού ημεδαπού ό αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ περιλαμβϊνουν ςτην ςτελϋχωςη τουσ 
τουλϊχιςτον:  
-την κατηγορύα των ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ό Η/Μ ΕΡΓΨΝ : όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 100 του 
Ν.3669/2008 (ΥΕΚ 116/Α/18-06-2008)  
- την κατηγορύα των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ: όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 100 του Ν.3669/2008 (ΥΕΚ 
116/Α/18-06-2008)  
(Επικουρικϊ για τα ανωτϋρω λαμβϊνονται υπόψη τα οριζόμενα Ν.3669/2008 και ςτο Π.Δ.71/2019 
(ΥΕΚ112/Α/03-07-2019))  
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Επηζεκαίλεηαη όηη νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο ωο άλω θαηεγνξίεο έξγωλ, 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηε ζηειέρωζε ηνπο ηνπιάρηζηνλ ηαπηνζήκνπ αξηζκνύ θαη ηζνδπλάκωλ πξνζόληωλ 

θαη εκπεηξίαο ηερληθνύο. Τνλίδεηαη όηη ή παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ71/2019, ζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ 

πεξηγξαθή ηωλ απαηηήζεωλ ζπκκεηνρήο ζηνλ παξόληα δηαγωληζκό, αλεμαξηήηωο ηεο εγγξαθήο ηωλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέωλ ζε ηάμεηο θαη βαζκίδεο ηνπ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε θαη ηνπ Μ.Ε.Κ. 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ77 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Ο αναθϋτων φορϋασ ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ, 
ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον 
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται 
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι 
φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι78  για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό 
ικανότητα).  

 

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ79 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Σο ΣΕΤΔ μπορεύ να υπογρϊφεται ϋωσ δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
των προςφορών80. 
 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου 
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του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο 
ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτόν 81. 
 
Ψσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ82. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ 
και το  ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου. 

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ  κϊθε φορϋα ςτισ 
ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
 
 
 
23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων 
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 483  του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν ο αναθϋτων φορϋασ που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
Όλα τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα του ϊρθρου 23.3 ϋωσ 23.10 τησ παρούςασ, υποβϊλλονται, ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικϊ τα αποδεικτικϊ τα οπούα αποτελούν ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
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μπορεύ να γύνονται αποδεκτϊ και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 
ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ84. 
 
Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 
• οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  
• οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ 
για την υποβολό των δικαιολογητικών85.  ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ 
υπογραφόσ τουσ . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
 

Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτων φορϋα, 
υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ 
παρούςασ86: 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ 
ανϊδοχοσ υποβϊλλει  αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ:  

απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από 
αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου 
εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ 
οι προώποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του87 Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων 
εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην 
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)88 ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα, που να εύναι 
εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται ςε αυτό χρόνοσ 
ιςχύοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του89.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι  

- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) 
για τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που 
εύναι ςε εξϋλιξη90. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη91 περύ του ότι δεν 
ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα 
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.  

- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα92. Η 
αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού 
φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) 
για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν 
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ 
υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το 
προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ  των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ 
εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν 
τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το 
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οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν 
τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. 

- υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για την αθϋτηςη των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.  

 

(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού 
και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 
από την υποβολό του93, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν 
εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα 
λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  

Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του ανωτϋρω πιςτοποιητικού, υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη 
του οικονομικού φορϋα, χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του 
πιςτοποιητικού 94. 
 
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 2295: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια 
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) 
μόνεσ πριν από την υποβολό του96 . Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό 
εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, , πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό  ότι το νομικό πρόςωπο 
δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ 
του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με απόφαςη των 
εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ 
η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ 
εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων97.  
 
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου 
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., 
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη 
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα ό τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) 
του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικού αποθετηρύου πιςτοποιητικών 
(e-Certis)98   του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, 
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

 

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2299, υποβϊλλεται υπεύθυνη 
δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού100.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22101, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΨΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 
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πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 22102 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:  

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ 
που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου 
υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].  

- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ 
εύναι ονομαςτικϋσ που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό 
του.103 

- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ 
εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό 
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ 
τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για 
την υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, 
καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ 
μετοχϋσ, προςκομύζουν :  

αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι 
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ,  

ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα 
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.  

γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού 
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την 
υποβολό τησ προςφορϊσ.      

γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα 
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :  

αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον 
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Ϊγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%), 
ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.  

δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι 
μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Ο αναθϋτων φορϋασ δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω 
αιτιολογύασ. Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και 
μόνο ςτην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα. 

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την 
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τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 

(δ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ104 105 ό ςτο Μητρώο εργοληπτικών Επιχειρόςεων Δημοςύων Ϊργων ( ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) εφόςον 
ανόκουν ςτην κατηγορύα ΤΔΡΑΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ   
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 
Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό 
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο 
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 
 
Σα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ υπό α), β) και γ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα 
(30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ 
αυτών φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ 106 

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 
 
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.  η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των 

πληροφοριών που περιϋχει  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαύωςη 

εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 
ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 107 

 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη 
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ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη. 
 
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων 
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων: 

 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό 
 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από 

πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο 
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο 
ανϊ ϋργο και το ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν 
διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ  

 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ 
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, 
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 

(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. , ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 
   

 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, ΜΗ.Ε.ΕΔ.Ε. η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των 
πληροφοριών που περιϋχει  

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 
βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα 
κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 108 ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη ςε ςυνδυαςμό με τα αναγραφόμενα ςτα ϊρθρα 12 και 13 του ΠΔ 
71/2019. 
 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που  εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 
του παρόντοσ ϊρθρου . 
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(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω,  υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα  που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε109 
ΔΕΝ ΣΙΘΕΣΑΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
 
 
23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
 
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ 
Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ 
του νομύμου εκπροςώπου και τα οπούα πρϋπει να ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
πριν από την υποβολό τουσ 110, εκτόσ αν ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ αυτών φϋρουν 
ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι 
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται 
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου 
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του 
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,  
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ. 
 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού, με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο 
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει. 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 
καταςτατικού. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ 
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την 
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό. 
 

23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό δια θϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και  η κατϊταξη ςτον εν 
λόγω κατϊλογο. 
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
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καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από 
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ 
τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
δικαιολογητικών 111: 
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ.112 
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ 
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ) από 
την Ενημερότητα Πτυχύου. 
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 
22. Α.4. (θ).113 
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 
23.3. (ςτ). 
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη 
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων 
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη 
αυτϊ.  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων 
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ 
  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό  
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  
 
 
Ωρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ 
υποφακϋλουσ: 
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, 
να περιϋχει114 τα ακόλουθα: 
 - α) το Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )  
 
-  β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.  
 
24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο 
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ 
φόρμεσ.   
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24.4 την περύπτωςη που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 
αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) εύτε και ςε απλό 
φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και 
η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ (ότοι μετϊ την 
ημερομηνύα ανϊρτηςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η..) 115. 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Ωρθρο 25:  Τπεργολαβύα 
 

25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει. 
 
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 253 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ 
δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
 
25.3 Ο αναθϋτων φορϋασ: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που 
αναλαμβϊνουν116 ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από 
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
  
Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 

234/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ. 
 
26.2  Ο Κύριοσ του Ϊργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο. Ο 
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού 
υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.  
 
117 
  

ουφλύ, 03-12-2020 
 

 Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΟΤΥΛΙΟΤ  

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 234/2020 απόφαςη  
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1    Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  
2 Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου 

ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε 
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αναγρϊφεται 
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από 
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο. 

3     Mϋςω 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 Aπό από τισ 2-5-2019, παρϋχεται η νϋα ηλεκτρονικό υπηρεςύα Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφϋρει τη δύνατότητα ηλεκτρονικόσ 
ςύνταξησ και διαχεύριςησ του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). Μπορεύτε να 
δεύτε τη ςχετικό ανακούνωςη ςτη Διαδικτυακό Πύλη του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr. 
Επιςημαύνεται ότι η χρόςη τησ ωσ ϊνω υπηρεςύασ για τη ςύνταξη του ΣΕΤΔ εύναι προαιρετικό για 
τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ και τουσ οικονομικούσ φορεύσ, καθώσ εξακολουθούν να εχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώςουν το .doc αρχεύο που εύναι διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα τησ Αρχόσ ςτη 
διαδρομό http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-
typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

6 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 αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.» 

7 Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε 
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι ο αναθϋτων φορϋασ 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., ο αναθϋτων 
φορϋασ 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 Αναθϋτουςασ Αρχόσ, 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 οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 

8  υμπληρώνεται από την Αναθϋτων φορϋα με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, 
ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 

9  υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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'). 

10  Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  
11   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. 

12   Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

13   Ωρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 
4605/2019 και το ϊρθρο 56 παρ. 3 του ν. 4609/2019 (Α’67). ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 
ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον χρόνο υπογραφόσ τησ ΤΔ και ςε 
καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με την ςυνολικό προθεςμύα υποβολόσ των προςφορών με την 
ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ 
οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

14 Επιςημαύνεται ότι, ωσ προσ τισ προθεςμύεσ  για την ολοκλόρωςη των ενεργειών τησ Επιτροπόσ 
Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οπούο 
προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 
4609/2019 

15   Πρβ ϊρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016 όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 28 του ϊρθρου 43 
του ν. 4605/2019 και τροποποιόθηκε με το αρ. 56 παρ. 7 του ν. 4609/2019 

16  Επιςημαύνεται ότι αν ο αναθϋτων φορϋασ 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. 

17  Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. 
α του ν. 4605/19. 

18 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

19 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. β 
του ν. 4605/19. 

20 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών 
μϋςων ). 

21 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 12 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

22 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. β του 
ν. 4605/19. 

23 Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. γ του 
ν. 4605/19. 

24 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ  
υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ τον ϋλεγχο αυτόσ και τη διαπύςτωςη τησ ορθότητϊσ τησ από την 
Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο, και 2) ςτην περύπτωςη που δεν 
απαιτεύται η υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των 
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ 
παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 

25   Πρβλ. ϊρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 13 περ. δ του 
ν. 4605/19. 

26 Πρβλ. 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.  

27 Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
28 Πρβ. ϊρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 41 του ν. 

4605/2019. 
29 Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 





39 

                                                                                                                                                                  
30  Πρβ. ϊρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
31 Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 
32 Πρβ. ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 43 παρ. 45 του ν. 

4605/2019 
33  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
34 Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ϊνωςησ. 
35 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 
36 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. 
37 Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΨ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη 

ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
38 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. 

39 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 
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. 

40 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
41  Ϋ/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 
42   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
43  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”. 

44  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η 
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

45 Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, 
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 
159% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

46  όπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
47 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η 

ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
48 Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
49  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην 

περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
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50  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη μη ςυνυπολογιζομϋνων των 
δικαιωμϊτων προαύρεςησ και παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ (Πρβ ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, όπωσ 
τροποποιόθηκε με την παρ. 5α του  ϊρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

51 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και την παρ. 5 περ. β, γ και δ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019  

52 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.  

53 υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ.  ύμφωνα με την παρϊγραφο 10 
εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν. 
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ 
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό 
εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του 
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

54  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. 

55 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). 

56 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ 
ςυμμετοχόσ. 

57  Η ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο  121 ου ν. 
4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με την παρ. 19 του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019 . 

58 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. 

59 Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτων φορϋα κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. 
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Ωρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

60  Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
61 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. 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 ΤΠΕΦΨΔΕ). 
62 Πρβλ. ϊρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ επιλϋξει τη διαβούλευςη επύ των 

δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα προσ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 68 ν. 4412/2016, 
ςυμπληρώνεται το ϊρθρο 20Α κατ΄ αντιςτοιχύα με το ϊρθρο 20Α του τεύχουσ διακόρυξησ ςύμβαςησ 
ϋργου με αξιολόγηςη μελϋτησ (μελετοκαταςκευό)  

63 Πρβ. Ωρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  

64  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 
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ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

65  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
66 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. 

67 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το 
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

68 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

69  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, ο αναθϋτων φορϋασ 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.  

70  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  

71  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. Επύςησ, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ϋγγραφο τησ Αρχόσ (ΑΔΑ Χ3Κ8ΟΞΣΒ-
09Β) ςχετικϊ με την απόφαςη ΔΕΕ τησ 24 Οκτωβρύου 2018 ςτην υπόθεςη C-124/2017 Vossloh, 
ιδύωσ ςκϋψεισ 38-41,  τΕ ΕΑ 40/2019.. 

72  Τπενθυμύζεται ότι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που ο 
αναθϋτων φορϋασ επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού. 

73  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 αναθϋτων φορϋα 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”).  

74  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). 

75 Οι 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 
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 ο 
αναθϋτων φορϋασ 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. 
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76 Οι 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 ο αναθϋτων φορϋασ 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.  

77 Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 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). 

78  Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

79 Ψσ 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. 

80 Πρβ ϊρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/19. 
ημειώνεται ότι η προθεςμύα των 10 ημερών που αναγρϊφεται ςτο παρόν ςημεύο αφορϊ μόνο τον 
χρόνο υπογραφόσ του ΕΕΕ και ςε καμύα περύπτωςη δεν ςυνδϋεται με τη ςυνολικό προθεςμύα 
υποβολόσ των προςφορών, με την ϋννοια ότι οι οικονομικού φορεύσ ϋχουν τη δυνατότητα να 
υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ οποτεδόποτε κατϊ την ωσ ϊνω προθεςμύα. 

81  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. 

82  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
83  Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό 

ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

84 Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερύπτωςη αε του ν. 4605/2019..   

85 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

86  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, ο αναθϋτων φορϋασ 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. 

87 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

88  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ 
εύναι Ϊλληνασ 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."  

89  Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 

90  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών 
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φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ 
πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα 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. 

91 Οι 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.) 

92  Πρβλ. ομούωσ  ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ 
93 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
94 Πρβ ϊρθρο 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 46 περ α  του ν. 

4605/2019 
95  Εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
96 Πρβ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 
97  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 

taxisnet. 
98 Η πλατφόρμα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ eCertis για την αναζότηςη ιςοδύναμων πιςτοποιητικών 

ϊλλων κρατών-μελών τησ Ε.Ε εύναι διαθϋςιμη, χωρύσ κόςτοσ, ςτη διαδρομό. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επιςημαύνεται ότι η ΕΑΑΔΗΤ εύναι ο αρμόδιοσ εθνικόσ 
φορϋασ για την καταχώρηςη και τόρηςη των ςτοιχεύων του eCertis για την Ελλϊδα. Πρβλ. το με 
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 ςχετικό ϋγγραφο τησ Αρχόσ ςτον ακόλουθο ςύνδεςμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-
symvasewn?highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBl
cGlncmFtbWlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGF
wbzhldGhyaW8iXQ== 

99  Εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
100  Επιςημαύνεται ότι ο αναθϋτων φορϋασ, 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.  

101 Εφόςον ο αναθϋτων φορϋασ την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
102 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. 

103 Πρβ παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 
περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019 

104  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. 
105 η οπούα εκδύδεται ςύμφωνα με τισ ειδικϋσ διατϊξεισ του ν. 3669/2008 και φϋρει ςυγκεκριμϋνο 

χρόνο ιςχύοσ. 
106 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019.  
107  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 
108  Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
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109 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
110 Πρβλ. παρϊγραφο 12 ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερύπτωςη αδ’ του ν. 4605/2019. 
111  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». 

112 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 

113 Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτων φορϋα ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
114 Επιςημαύνεται 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.) 

115 Πρβ. ϊρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 43 παρ.8 υποπαρ. β. του ν. 
4605/2019 και τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019. 

116 Πρβλ και ϊρθρο 165 ν. 4412/2016. 
117 Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό 

απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον 
όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την απόφαση 252/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Σουφλίου

ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης "Νέος Κεντρικός Διανομέας

Πόσιμου Ύδατος Δ.Κ. Τυχερού Δήμου Σουφλίου" στο Τεχνικό

Γραφείο Μελετών ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις

___________ μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Δήμου

Σουφλίου.

Η ύδρευση των οικισμών Τυχερού, Φυλακτού και των Λαγυνών

διασφαλίζεται μέσω ενός κεντρικού υδατόπυργου τοποθετημένου

στο μεγαλύτερου ύψωμα του οικισμού Τυχερό και μιας

ημιυπόγειας δεξαμενής αποθήκευσης με χωρητικότητα περίπου 700

m3. Η δεξαμενή κατ’ αρχήν τροφοδοτείται από τον μεριστή

Θυμαριάς καθώς και από γεώτρηση από την περιοχή με την

επωνυμία «ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ». Στη συνέχεια η διαθέσιμη παροχή

διανέμεται  προς 3 αποδέκτες με την εξής συνδεσμολογία :

1. Αποδέκτης Φυλακτό – Λαγυνά :  Κοινός αγωγός με αφετηρία

τον δεξαμενή μεταφέρειμε άντληση το νερό στην δεξαμενή

διάθεσης του Φυλακτού. Η εν λόγω δεξαμενή λειτουργεί

ταυτόχρονα και ως διανομέας μέσω προσαγωγού βαρύτητας

και με τελικό αποδέκτη την δεξαμενή διάθεσης των

Λαγυνών.

2. Αποδέκτης Τυχερό : Μέσω αντλητικού συγκροτήματος η

δεξαμενή τροφοδοτεί τον υδατόπυργο Τυχερού για την

διασφάλιση ικανής υδροσταστικής πίεσης και στη συνέχεια

τροφοδοτείτε το δίκτυο του οικισμού.

Το παραπάνω σύστημα ύδρευσης, με διάρκεια ζωής άνω των 30

χρόνων με παρωχημένο κτιριοδομικό και μηχανολογικό εξοπλισμό

δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ύδρευση των

οικισμών και οφείλει να αντικατασταθεί.  Ο κεντρικός

υδατόπυργος έχει διαβρωθεί σε σημείο που οι διαρροές νερού
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είναι έντονες και ο κίνδυνος κατάρρευσης του κτίσματος είναι  

πλέον καταφανής.  Το δίκτυο των προσαγωγών είναι σε καλή 

κατάσταση και στο σύνολο του δεν παρουσιάζει  αστοχίες.  

 

Προτεινόμενα έργα   : 

- Σε αντικατάσταση του παλαιού υδατόπυργου και της δεξαμενής 

αποθήκευσης Θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ένας 

νέος κεντρικός διανομέας  επίγειος και επισκέψιμος, δύο 

διαμερισμάτων ώστε να μην διακόπτεται η υδροδότηση όταν 

απαιτηθούν εργασίες συντήρησης, συνολικής  χωρητικότητας 700 

m3. Η «απώλεια» μανομετρικού λόγω της επίγειας κατασκευής του 

νέου διανομέα θα αντιμετωπισθεί με πιεστικά συγκροτήματα 

τύπου BOOSTER.  
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2. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 

Οι υδρευτικές ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού 

καλύπτονται μέχρι σήμερα επαρκώς μέσω της υφιστάμενης 

δεξαμενής αποθήκευσης. Ο όγκος αυτός κατ’ αρχήν προτείνεται 

και για την νέα δεξαμενή αποθήκευσης και οι παρακάτω 

υπολογισμοί παρατίθενται για συγκριτικούς/θεωρητικούς λόγους. 

    

Πληθυσμιακά Στοιχεία 

Από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) 

λαμβάνονται τα στοιχεία πληθυσμού για την απογραφή του 2001. 

Ο πληθυσμός Τυχερού, Φυλακτού και Λαγυνών όπως αυτός 

προκύπτει από την τελευταία απογραφή του 2001 ανέρχεται στους 

2.851 κατοίκους συνολικά. 

Για την μελλοντική εκτίμηση του πληθυσμού συνιστάται η εφα-

ρμογή του τύπου, του ανατοκισμού επί n χρονικές περιόδους : 

 

Κn = Κ * ( 1 + 0,01* π )n 

Κ   κάτοικοι κατά το έτος 2001 

Κn    κάτοικοι κατά το έτος σχεδιασμού n 

π    μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού 

n   έτη σχεδιασμού 

 

Για τον συντελεστή π ισχύει : 

Χαμηλό ποσοστό αύξησης     π = 0,1 - 1,0 % 

Μέσο ποσοστό αύξησης       π = 1,0 - 2,0 % 

Υψηλό ποσοστό αύξησης     π = 2,0 - 4,0 % 

 

Οι Δημοτικές Αρχές εκτιμούν για τα επόμενα έτη και για τον 

σχεδιασμό σε βάθος, χαμηλό ποσοστό αύξησης του πληθυσμού  

με π = 0,5 %. 
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Έτσι προκύπτει η θεωρητική εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού για 

το τρέχον έτος 2013 και το έτος σχεδιασμού 2053: 

 

Πληθυσμός  2001 : Κ2001 = 2.851 Κ (απογραφή) 

Πληθυσμός  2013 : Κ2012 = 2.851*(1+0,01*0,5)12 = 3.027 Κ 

Σχεδιασμός 40ετίας  : Κ2052 = 2.851*(1+0,01*0,5)40 = 3.480 Κ 

 

 

2.1 Ημερήσιες υδατικές ανάγκες 

Οι συνολικές υδατικές ανάγκες κατά την διάρκεια μιας θερινής 

ημέρας είναι: 

Οικιακές ανάγκες 

• 2013: 3.027 * 150 λιτ/κατ.ημ    = 454.050 l/d 

• 2053: 3.480 * 150 λιτ/κατ.ημ    = 522.000 l/d 

 

Ανάγκες ζωικού κεφαλαίου 2005  

• 200 Αιγοπρόβατα * 10 λ/ημ   =   2.000 l/d 

• 50  Βοοειδή  * 50 λ/ημ   =   2.500 l/d 

       Σ  ≈   4.500 l/d 

• παραδοχή αμετάβλητου ζωικού κεφαλαίου  

 

Επιπρόσθετες ανάγκες από περιοδικούς επισκέπτες (κυρίως 

μετανάστες που επισκέπτονται τα Δημοτικά Διαμερίσματα για 

λίγες ημέρες) κατ’ εκτίμηση 20 % των οικιακών αναγκών. 

• 2013: 3.027 * 20/100 * 150 λιτ/(κατ.ημ) =  90.810 l/d 

• 2053: 3.480 * 20/100 * 150 λιτ/(κατ.ημ) = 104.400 l/d 

 

 

Πότισμα κήπων 

Παραδοχή 3 ατόμων ανά οικογένεια : 

 2013: 3.027/3 = 1.009 οικογένειες  

 2053: 3.480/3 = 1.160 οικογένειες  

 

Κάθε οικογένεια διαθέτει λαχανόκηπο 100 τμ. Για το σύνολο των 

οικογενειών προκύπτει:  

• 2013: 1.009 οικ. * 100 μ2 * 2 λιτ/(ημ.μ2)  = 201.800 l/d 
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• 2053: 1.160 οικ. * 100 μ2 * 2 λιτ/(ημ.μ2)  = 232.000 l/d

Σύνολο αναγκών

• 2013: 454.050 + 4.500 +  90.810 + 201.800  = 751.160 l/d

• 2053: 522.000 + 4.500 + 104.400 + 232.000  = 862.900 l/d

Απώλειες δικτύου

• 2013: 751.160 * 0.05 =   37.558 l/d 

• 2053: 862.900 * 0.05 =   43.145 l/d 

Σύνολο μέσης ημερήσιας κατανάλωσης

• 2012: 751.160 + 37.558 ≈ 790.000 l/d

• 2052: 862.900 + 43.145 ≈ 906.000 l/d

Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση

Η βιβλιογραφία προτείνει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του

προς ύδρευση οικισμού διάφορους συντελεστές για την μέγιστη

ημερήσια και ωριαία κατανάλωση. Στην προκειμένη περίπτωση

δηλ. για μικρές κωμοπόλεις λαμβάνεται για την μέγιστη

ημερήσια κατανάλωση ο συντελεστής 2,0.

• 2013: 790.000 * 2,0 ≈   1.580.000 l/d

• 2053: 906.000 * 2,0 ≈   1.812.000 l/d

2.2 Δεξαμενή αποθήκευσης και διανομής

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί ο έλεγχος της υφιστάμενης

δεξαμενής ως προς τον όγκο σε σχέση με την μελλοντική ωριαία

κατανομή της μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης.

Παρατίθενται ενδεικτικά οι εξής δύο περιπτώσεις :

1) Ισοκατανομή εισροής επί 24ώρου με ποσοστό 4,17 % επί

της μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης.
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2) Ισοκατανομή εισροής επί 12ώρου (6.00 ΠΜ έως 7.00 ΜΜ) με

ποσοστό 8 % επί της μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης.
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ΩΡΕΣ Ημερήσιο 
ποσοστό 

% 

Κατανάλωση  
αθροιστικά 

ΕΙΣΡΟΗ 
ΙΔΕΑΤΗ ΕΠΙ 
24ΩΡΟΥ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

24.00-01.00 0,5 0,5 4,17  3,67 

01.00-02.00 0,0 0,5 4,17  4,17 

02.00-03.00 0,0 0,5 4,17  4,17 

03.00-04.00 0,5 1,0 4,17  3,67 

04.00-05.00 0,5 1,5 4,17  3,67 

05.00-06.00 7,0 8,5 4,17 2,83  

06.00-07.00 12,5 21,0 4,17 8,33  

07.00-08.00 8,0 29,0 4,17 3,83  

08.00-09.00 4,0 33,0 4,17  0,17 

09.00-10.00 3,0 36,0 4,17  1,17 

10.00-11.00 3,0 39,0 4,17  1,17 

11.00-12.00 6,0 45,0 4,17 1,83  

12.00-13.00 11,0 56,0 4,17 4,83  

13.00-14.00 8,0 64,0 4,17 3,83  

14.00-15.00 1,0 65,0 4,17  3,17 

15.00-16.00 1,5 66,5 4,17  2,67 

16.00-17.00 1,5 68,0 4,17  2,67 

17.00-18.00 3,0 71,0 4,17  1,17 

18.00-19.00 6,0 77,0 4,17 1,83  

19.00-20.00 9,0 86,0 4,17 4,83  

20.00-21.00 8,0 94,0 4,17 3,83  

21.00-22.00 3,0 97,0 4,17  1,17 

22.00-23.00 2,0 99,0 4,17  2,17 

23.00-24.00 1,0 100,0 4,17  3,17 

ΣΥΝΟΛΟ 100 37,97 38,05 
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ΩΡΕΣ 
ΟΓΚΟΣ % ΕΙΣΡΟΕΣ % ΕΛΛΕΙΜΜΑ / ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ % 

V ΣV F F-V Σ(F-V) 

0 έως 1 1 1 0 -1 -1 

1 έως 2 0,5 1,5 0 -0,5 -1,5 

2 έως 3 0,5 2 0 -0,5 -2 

3 έως 4 1 3 0 -1 -3 

4 έως 5 1,5 4,5 0 -1,5 -4,5 

5 έως 6 2 6,5 0 -2 -6,5 

6 έως 7 3 9,5 8 5 -1,5 

7 έως 8 3 12,5 8 5 3,5 

8 έως 9 3,5 16 8 4,5 8 

9 έως 10 4 20 8 4 12 

10 έως 11 5 25 8 3 15 

11 έως 12 7 32 8 1 16 

12 έως 13 9,5 41,5 8 -1,5 14,5 

13 έως 14 10,5 52 8 -2,5 12 

14 έως 15 8 60 8 0 12 

15 έως 16 5 65 8 3 15 

16 έως 17 3 68 8 5 20 

17 έως 18 3,5 71,5 8 4,5 24,5 

18 έως 19 5 76,5 4 -1 23,5 

19 έως 20 8 84,5 0 -8 15,5 

20 έως 21 6 90,5 0 -6 9,5 

21 έως 22 4 94,5 0 -4 5,5 

22 έως 23 3 97,5 0 -3 2,5 

23 έως 24 2,5 100 0 -2,5 0 

Μέγιστη ημερήσια κατανάλωση

• 2012: 185.000 * 2,0 = 370.000 l/d

• 2052: 225.000 * 2,0 = 450.000 l/d  Δ = 450/370 = 21,6 %
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Το περιεχόμενο της δεξαμενής είναι ο όγκος μεταξύ του πυθμένα

και της υπερχείλισης. Το χρήσιμο περιεχόμενο ορίζεται σαν

άθροισμα του όγκου εξισορρόπησης και του επιλεγμένου όγκου

ασφαλείας (εφεδρεία για τυχόν διακοπές υδροδότησης).

Επιπρόσθετα συνηθίζεται και η πρόβλεψη του όγκου νερού

πυρόσβεσης. Με τον όρο «εξισορρόπηση» εννοείτε η επαναφορά

της αρχικής στάθμης νερού στην δεξαμενή μέσα σε συγκεκριμένο

χρονικό διάστημα.

Ο απαιτούμενος όγκος αναρρύθμισης ισούται στην περίπτωση 1 με

το ≈ 38 % της μέγιστης ημερήσιας ανάγκης (βλ. πίνακα 1), ενώ

στην περίπτωση 2 (βλ. πίνακα 2) με το 31 %.

• Απαιτήσεις δικτύου τώρα = 1.580.000 l/d 

ανάγκες ύδρευσης κατά 1) 1.580.000 * 38/100 = 600 m3  

ανάγκες ύδρευσης κατά 2) 1.580.000 * 31/100 = 490 m3  

Σύνολο όγκου δεξαμενής κατά 1) ≈ 600 m3

Σύνολο όγκου δεξαμενής κατά 2) ≈ 500 m3

• Απαιτήσεις δικτύου σε βάθος 40ετίας = 1.812.000 l/d 

ανάγκες ύδρευσης κατά 1) 1.812.000 * 38/100 = 690 m3  

ανάγκες ύδρευσης κατά 2) 1.812.000 * 31/100 = 560 m3  

Σύνολο όγκου δεξαμενής κατά 1) ≈ 700 m3

Σύνολο όγκου δεξαμενής κατά 2) ≈ 600 m3

Προτείνεται:

Η κατασκευή μιας νέας δεξαμενής χωρητικότητας 700 m3.
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με βάση τις προμετρήσεις που έγιναν λαμβάνοντας υπόψη τα νέα

ενιαία τιμολόγια συντάχθηκε o προϋπολογισμός του έργου σύνοψη

του οποίου δίνεται παρακάτω

Υδραυλικά 303.760,75

Ηλεκτρομηχανολογικά 111.520,00

ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ 415.280,75

ΓΕ & ΟΕ 18% 74.750,54 

ΣΥΝΟΛΟ 490.031,29

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 73.504,69 

ΣΥΝΟΛΟ 563.535,98

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 29.109,18

ΣΥΝΟΛΟ 592.645,16

ΦΠΑ 24% 142.234.84 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 734.880,00

Για τον Ανάδοχο

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

  14/11/2018 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 89 / 2018

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ

Μερική Ολική

1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1.1.ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία
υπογείων κλπ χώρων

1.1.1 m3 ΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ-2112 1050 2.80 2,940.00

2 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους
μεγαλύτερου των 2,00 m για τις
γενικές εκσκαφές

1.1.2 m3 ΟΙΚ 20.06.01 ΟΙΚ-2132 440 0.45 198.00

3 Εκσκαφή και επαναπλήρωση
χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος
εδάφη εκτός από βραχώδη

1.1.3 m3 ΥΔΡ 3.15.01 ΥΔΡ 6065 250 1.24 310.00

4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

1.1.4 m3 ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ-2162 910 4.50 4,095.00

5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

1.1.5 m3 ΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ-2171 400 0.90 360.00

6 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 1.1.6 m3 ΥΔΡ 3.16 ΥΔΡ 6070 100 0.21 21.00
7 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων

δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

1.1.7 m3 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 140 1.55 217.00

8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός
σωλήνων με άμμο προελεύσεως
λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.8 m3 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 100 22.32 2,232.00

9 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό
υλικό λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.9 m3 ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 125 21.32 2,665.00

10 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 1.1.10 m3 ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ-2222 30 15.70 471.00
11 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών

από οπλισμένο σκυρόδεμα.Με χρήση
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

1.1.11 m3 ΟΙΚ 22.15.01 ΟΙΚ-2226 100 56.00 5,600.00

12 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων.Για
μεταλλικό κιγκλιδώματα

1.1.12 kg ΟΙΚ 22.65.02 ΟΙΚ-2275 300 0.35 105.00

13 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 1.1.13 m2 ΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ-2303 540 5.60 3,024.00
14 Πετόσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 1.1.14 m2 ΟΙΚ 23.05 ΟΙΚ-2304 30 5.60 168.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας 22,406.00
1.2.ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Σύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής
ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό
χωρίς διαλύτες, χωρίς χρωστικές, δύο
συστατικών με βάση την
πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε
επαφή με την υγρασία ενδεικτικού
τύπου INTECTIN PLUS της MAX
FRANK ή ισοδύναμη για την
υδατοστεγή σφράγιση αρμών
διακοπής σκυροδέτησης με χρήση
ειδικού σωλήνα εισαγωγής ενέματος
(injection hose) μίας χρήσεως
ενδεικτικού τύπου INTEC STANDARD
της MAX FRANK ή ισοδύναμου,
εγκιβωτισμένου εντός σκυροδέματος
μετά των υλικών, μικροϋλικών -
εργαλείων

1.2.1 m Ν.ΥΔΡ 5.26.1 ΥΔΡ 7104 110 28.00 3,080.00

2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων
επιφανειών

1.2.2 m2 ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 1300 8.20 10,660.00

3 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση
επιμελημένων τελειωμάτων
επιφανειών σκυροδέματος

1.2.3 m2 ΥΔΡ 9.06 ΥΔΡ 6304 1240 6.50 8,060.00

ΕΡΓΟ: "ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΥΧΕΡΟΥ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
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4 Βελτίωση - σκλήρυνση &
στεγανοποίηση επιφανειών εμφανών
σκυροδεμάτων με επένδυση
ενδεικτικού τύπου Zemdrain της
MaxFrank ή ισοδύναμη, τοποθέτηση
αποστατών με οπή από ινοτσιμέντο
και σφράγιση οπών των αποστατών
με τάπες και κόλλα τύπου Repoxal ή
ισοδυνάμων, λοιπά μικροϋλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής και
τοποθέτησης.

1.2.4 m2 Ν.ΥΔΡ 9.06.01 ΥΔΡ 6304 1000 26.20 26,200.00

5 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε
επιφάνειες από σκυρόδεμα

1.2.5 m ΟΙΚ 38.18 ΟΙΚ3816 180 2.80 504.00

6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1.2.6 m3 ΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 100 77.00 7,700.00

7 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.2.7 m3 ΥΔΡ 9.10.04 ΥΔΡ 6327 1 82.00 82.00

8 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

1.2.8 m3 ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329 390 88.00 34,320.00

9 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

1.2.9 kg ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 50100 0.98 49,098.00

10 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 1.2.10 kg ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ-3873 1 1.01 1.01
11 Αποστατήρες σιδηροπλισμού

σκυροδεμάτων
1.2.11 m2 ΟΙΚ 38.45 ΟΙΚ3873 990 2.20 2,178.00

12 Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης
αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
εσωτερικού τύπου (Waterstops).Για
ταινίες πλάτους 300 mm

1.2.12 m ΥΔΡ 10.02.03 ΥΔΡ 6373 100 23.20 2,320.00

13 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm
της Doyma ή ισοδύναμου εύφημου
Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ150 mm (σωλήν
διέλευσης DN 80).

1.2.13 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.1 ΥΔΡ 6373 6 150.00 900.00

14 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm
της Doyma ή ισοδύναμου εύφημου
Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν
διέλευσης DN100-125).

1.2.14 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.2 ΥΔΡ 6373 10 170.00 1,700.00

15 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm
της Doyma ή ισοδύναμου εύφημου
Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ250 mm (σωλήν
διέλευσης DN150).

1.2.15 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.3 ΥΔΡ 6373 3 200.00 600.00

16 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(78-104) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.16 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.1.1 ΥΔΡ 6373 2 200.00 400.00
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17 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(78-104) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.17 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.1.2 ΥΔΡ 6373 2 300.00 600.00

18 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(105-145) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.18 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.1 ΥΔΡ 6373 6 260.00 1,560.00

19 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(105-145) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.19 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.2 ΥΔΡ 6373 4 390.00 1,560.00

20 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.20 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.1 ΥΔΡ 6373 1 360.00 360.00

21 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.21 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.2 ΥΔΡ 6373 2 530.00 1,060.00

22 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

1.2.22 m2 ΟΙΚ 73.33.01 OIK 7331 75 31.50 2,362.50

23 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους
3,0 cm

1.2.23 m2 ΟΙΚ 73.36.01 OIK 7335 230 18.00 4,140.00

24 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής
επάλειψης (αστάρι, rust primer) με
υλικό εποξειδικής βάσεως

1.2.24 kg ΥΔΡ 11.07.01 ΥΔΡ 6751 10 0.12 1.20

25 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm

1.2.25 kg ΥΔΡ 11.07.02 ΥΔΡ 6751 450 0.31 139.50
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26 Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών
σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω
από την στάθμη επεξεργαζομένων
υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής

1.2.26 kg ΥΔΡ 11.08.01 ΥΔΡ 6751 10 0.18 1.80

27 Στεγανοποιητική επίστρωση
επιφανειών σκυροδέματος με υλικά
πολυουρεθανικής βάσεως

1.2.27 m2 ΥΔΡ 10.10.02 ΥΔΡ 6401 230 16.50 3,795.00

28 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή
σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

1.2.28 m2 ΟΙΚ 79.18 OIK 7912 390 10.10 3,939.00

29 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος
(πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
934-2

1.2.29 kg ΟΙΚ 79.21 OIK 7921 390 1.35 526.50

Άθροισμα εργασιών ομάδας 167,848.51
1.3.ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

1 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο
(ductile iron)

1.3.1 kg ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 200 2.90 580.00

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

1.3.2 kg ΥΔΡ 11.05.02 ΥΔΡ 6751 450 2.10 945.00

3 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων
με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης

1.3.3 kg ΟΙΚ 61.24 ΟΙΚ 6104 800 6.70 5,360.00

4 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 1.3.4 kg ΟΙΚ 62.24 ΟΙΚ 6224 130 5.60 728.00
5 Καταπακτή, ορθογώνια,

τυποποιημένη, με εξαερισμό,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμου
εύφημου οίκου δηλαδή, καταπακτή
τύπου HS-1 από ανοξείδωτο χάλυβα
1.4571/ASTM 316 ti

1.3.5 τεμ Ν.ΟΙΚ 62.66.1.1 ΟΙΚ 6224 2 1,600.00 3,200.00

6 Χειρολαβή στήριξης Φ44mm,
αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης
για την κάθοδο εντός φρεατίων ή
δεξαμενών, τυποποιημένη,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμου
εύφημου οίκου από ανοξείδωτο
χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti

1.3.6 τεμ Ν.ΟΙΚ 63.03.1.1 ΟΙΚ 6301 1 540.00 540.00

7 Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου
Hailo ή ισοδύναμου εύφημου οίκου
δηλαδή, κλίμακα από ανοξείδωτο
χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti,
ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm,
βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα
στηρίγματα τοίχου 150mm

1.3.7 τεμ Ν.ΟΙΚ 63.03.1 ΟΙΚ 6301 1 570.00 570.00

8 Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου
Hailo ή ισοδύναμου εύφημου οίκου
δηλαδή, κλίμακα από ανοξείδωτο
χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti,
ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm,
βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα
στηρίγματα τοίχου 150mm

1.3.8 Υλικά: Ν.ΟΙΚ 63.03.2 570 2 2,650.00 5,300.00

9 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U Ονομαστικής πίεσης 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm

1.3.9 m ΥΔΡ 12.13.04.02 ΥΔΡ 6622.1 25 5.20 130.00

10 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U Ονομαστικής πίεσης 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

1.3.10 m ΥΔΡ 12.13.02.04 ΥΔΡ 6621.1 20 6.10 122.00

11 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U Ονομαστικής πίεσης 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm

1.3.11 m ΥΔΡ 12.13.02.06 ΥΔΡ 6621.2 80 12.50 1,000.00

12 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm
/ ΡΝ 12,5 atm

1.3.12 m ΥΔΡ 12.14.01.29 ΥΔΡ 6622.2 30 18.40 552.00

13 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm
/ ΡΝ 12,5 atm

1.3.13 m ΥΔΡ 12.14.01.30 ΥΔΡ 6622.3 100 21.60 2,160.00
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14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm
/ ΡΝ 12,5 atm

1.3.14 m ΥΔΡ 12.14.01.31 ΥΔΡ 6622.3 60 32.40 1,944.00

15 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων
δικτύου χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των σωλήνων και εκτέλεση των
απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος,
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών
τεμαχίων πάσης φύσεως

1.3.15 Kg Ν.ΥΔΡ 12.18 ΥΔΡ 6630.1 1500 24.00 36,000.00

16 Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα
(τάπες) χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των ειδικών τεμαχίων και εκτέλεση
των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος

1.3.16 Kg Ν.ΥΔΡ 12.19 ΥΔΡ 6630.1 325 38.00 12,350.00

17 Φλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως
διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων
των κοχλιών, περικοχλίων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση, συγκόλληση και
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος

1.3.17 Kg Ν.ΥΔΡ 12.20 ΥΔΡ 6651.1 360 20.00 7,200.00

18 Προμήθεια και τοποθέτηση
συστήματος καθοδικής προστασίας
σε δίκτυο σωλήνων εντός
βανοστασίου δεξαμενής ενδεικτικού
τύπου Α9 plus της STOPCOR ή
ισοδύναμο

1.3.18 τεμ Ν.ΥΔΡ 12.21.04.2 ΥΔΡ 6630.1 1 520.00 520.00

19 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

1.3.19 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.02 ΥΔΡ 6651.1 14 196.00 2,744.00

20 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
εγκατάσταση στην σωληνογραμμή
συρταρωτής δικλίδας με κέλυφος από
χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλίδες
χυτοσιδηρές συρταρωτές".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα
στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου
δικλίδες θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16
atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN125
mm

1.3.20 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.03.03.04 ΥΔΡ 6651.1 9 323.00 2,907.00

21 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

1.3.21 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.05 ΥΔΡ 6651.1 6 380.00 2,280.00

22 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα
διπλής ενεργείας, παλινδρομικού
τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

1.3.22 τεμ. ΥΔΡ 13.10.02.02 ΥΔΡ 6653.1 4 268.00 1,072.00

23 Προμήθεια και τοποθέτηση
αντιπληγματικής βαλβίδας εκτόνωσης
και διατήρησης πίεσης ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-30 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16

1.3.23 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.01

ΥΔΡ 6630.1 2 960.00 1,920.00

24 Προμήθεια και τοποθέτηση
αντιπληγματικής βαλβίδας ανίχνευσης
πλήγματος από υποπίεση ή
υπερπίεση με ηλεκτρικό έλεγχο
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-35-10 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN80
PN16

1.3.24 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.02

ΥΔΡ 6653.1 2 1,690.00 3,380.00

25 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
ελέγχου αντλίας & αντεπιστροφής
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-40 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN80
PN16

1.3.25 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.03

ΥΔΡ 6653.1 1 1,840.00 1,840.00
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26 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
διατήρησης σταθερής παροχής με
αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16

1.3.26 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.04

ΥΔΡ 6653.1 1 1,180.00 1,180.00

27 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
ελέγχου αντλίας & αντεπιστροφής
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-40 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου
DN150 PN16

1.3.27 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.03

ΥΔΡ 6653.1 1 3,510.00 3,510.00

28 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
διατήρησης σταθερής παροχής με
αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

1.3.28 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.04

ΥΔΡ 6653.1 1 2,180.00 2,180.00

29 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 80 mm

1.3.29 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.03 ΥΔΡ 6651.1 3 89.00 267.00

30 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm

1.3.30 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.06 ΥΔΡ 6651.1 1 185.00 185.00

31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
σύνδεση στο δίκτυο μετρητού
παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί
δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια
που θα φέρουν αντισκωριακή
προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών
και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης
(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά
χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
DN 80, ΡΝ 10

1.3.31 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.04 ΗΛΜ 31 1 1,780.00 1,780.00

32 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
σύνδεση στο δίκτυο μετρητού
παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί
δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια
που θα φέρουν αντισκωριακή
προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών
και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης
(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά
χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
DN 125, ΡΝ 10

1.3.32 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.05 ΗΛΜ 31 2 2,780.00 5,560.00

33 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
σύνδεση στο δίκτυο μετρητού
παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί
δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια
που θα φέρουν αντισκωριακή
προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών
και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης
(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά
χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
DN 150, ΡΝ 10

1.3.33 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.06 ΗΛΜ 31 1 3,340.00 3,340.00

34 Προμήθεια και τοποθέτηση
ποδοβαλβίδας (ποτηριού
αναρρόφησης), φλαντζωτής, με σώμα
και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25,
με ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής με τσιμούχα από NBR
ή EPDM και σίτα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316, διαμέτρου DN 150
PN16

1.3.34 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.51.05 ΗΛΜ 84 2 650.00 1,300.00
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35 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
στάθμης (φλοτεροβάνας) με πιλότο,
φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα
από ελατό χυτοσίδηρο SG σύμφωνα
με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου
SVP της Erhard ή ισοδύναμη μετά των
χάλκινων σωληνίσκων Φ8 κίνησης της 
βαλβίδας και τον σωλήνα – οδηγό του
πλωτήρα από PVC-U Φ200,
διαμέτρου DN 125 PN16

1.3.35 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.52.01.04 ΗΛΜ 87 2 10,610.00 21,220.00

36 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN
10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου DN
125 PN16

1.3.36 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.01.04 ΗΛΜ 84 2 230.00 460.00

37 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN
10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου DN80
PN16

1.3.37 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.02.02 ΗΛΜ 84 1 130.00 130.00

38 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN
10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου
DN150 PN16

1.3.38 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.02.05 ΗΛΜ 84 1 320.00 320.00

39 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 125 PN10

1.3.39 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.03.04 ΗΛΜ 84 2 940.00 1,880.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας 138,656.00 328,910.51
2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1 Πιεστικό συγκρότημα (booster)
ενδεικτικού τύπου SiBoost Smart 2 Helix
VE 2205 από ανοξείδωτο χάλυβα της
WILO ή ισοδύναμο, αποτελούμενο από
2 ανοξείδωτες πολυβάθμιες, παράλληλα
συνδεδεμένες, κατακόρυφες αντλίες με
ενσωματωμένα inverter, αντικεραυνική
προστασία, πλαίσιο βάσης από χάλυβα
γαλβανισμένο με ηλεκτρόλυση, με
αποσβεστήρες κραδασμών
ρυθμιζόμενου ύψους για ηχομόνωση,
σύστημα απόφραξης στην αναρρόφηση
και στην κατάθλιψη κάθε αντλίας,
βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη
κάθε αντλίας, δοχείο μεμβράνης 8 L,
PN16 με βαλβίδα ροής κατά DIN 4807
πλευρά κατάθλιψης, αισθητήρας πίεσης
(4-20 mA) πλευρά κατάθλιψης,
μανόμετρο στην κατάθλιψη, αυτόματο
σύστημα ελέγχου αντλιών από πλήρως
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Smart-
Controller (SCe) σε χαλύβδινο
περίβλημα, προστασία IP 54, που
αποτελείται από εσωτερική ηλεκτρική
τροφοδοσία, μικροεπεξεργαστή με Soft-
PLC, αναλογικές και ψηφιακές εισόδους
και εξόδους για τον έλεγχο των
ηλεκτρονικών αντλιών με μετατροπέα
συχνότητας, με παροχή ανά αντλία 30
m3/h & μανομετρικό Η=75m

2.1 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.1ΗΛΜ 22 50%          ΗΛΜ 80 50%1 32,500.00 32,500.00
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2 Πιεστικό συγκρότημα (booster)
ενδεικτικού τύπου SiBoost Smart 4 Helix
VE 2203 από ανοξείδωτο χάλυβα της
WILO ή ισοδύναμο, αποτελούμενο από
4 ανοξείδωτες πολυβάθμιες, παράλληλα
συνδεδεμένες, κατακόρυφες αντλίες με
ενσωματωμένα inverter, αντικεραυνική
προστασία, πλαίσιο βάσης από χάλυβα
γαλβανισμένο με ηλεκτρόλυση, με
αποσβεστήρες κραδασμών
ρυθμιζόμενου ύψους για ηχομόνωση,
σύστημα απόφραξης στην αναρρόφηση
και στην κατάθλιψη κάθε αντλίας,
βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη
κάθε αντλίας, δοχείο μεμβράνης 8 L,
PN16 με βαλβίδα ροής κατά DIN 4807
πλευρά κατάθλιψης, αισθητήρας πίεσης
(4-20 mA) πλευρά κατάθλιψης,
μανόμετρο στην κατάθλιψη, αυτόματο
σύστημα ελέγχου αντλιών από πλήρως
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Smart-
Controller (SCe) σε χαλύβδινο
περίβλημα, προστασία IP 54, που
αποτελείται από εσωτερική ηλεκτρική
τροφοδοσία, μικροεπεξεργαστή με Soft-
PLC, αναλογικές και ψηφιακές εισόδους
και εξόδους για τον έλεγχο των
ηλεκτρονικών αντλιών με μετατροπέα
συχνότητας, με παροχή ανά αντλία 110
m3/h & μανομετρικό Η=25m

2.2 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.2ΗΛΜ 22 50%          ΗΛΜ 80 50%1 41,000.00 41,000.00

3 Αντλία νερού βυθιζόμενη κάθετης
υγρής τοποθέτησης για άντληση
νερού ενδεικτικού τύπου WILO-DRAIN
TS 50 H 133/22 ή ισοδύναμη με
περίβλημα υδραυλικού συστήματος
και φτερωτή από πλαστικό, περίβλημα 
κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα,
σύνδεση πίεσης με κάθετο στόμιο
κατάθλιψης και εσωτερικό σπείρωμα,
τριφασικός ελαιολίπαντος κινητήρας
με θερμική επιτήρηση και λυόμενο
καλώδιο σύνδεσης, με βαλβίδα
αντεπιστροφής και ηλεκτρολογική
σύνδεση με τον ηλ.πίνακα με όλα τα
απαιτούμενα υλικά. 

2.3 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.3ΗΛΜ 22 50%          ΗΛΜ 80 50%2 1,550.00 3,100.00

4 Πλήρης κατασκευή συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας τύπου
κλωβού Faraday (ΣΑΠ) δεξαμενής

2.4 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.1 ΗΛΜ 45 1 2,100.00 2,100.00

5 Πλήρης κατασκευή συστήματος
θεμελιακής γείωσης με αναμονή
σύνδεσης ΣΑΠ δεξαμενής

2.5 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.2 ΗΛΜ 45 1 1,400.00 1,400.00

6 Πλήρης κατασκευή εσωτερικής και
εξωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
δεξαμενής

2.6 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8769.1 ΗΛΜ 45 1 4,200.00 4,200.00

7 Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως
δεξαμενής, πλήρης με όλα τα όργανα,
λυχνίες, διακόπτες μικροαυτόματους
ονομαστικής ισχύος 18ΚW

2.7 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8840.5.2 ΗΛΜ 45 1 2,100.00 2,100.00

8 Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου
MECS-AM-005 της ΣΠΑΝΕΛΑΣ ή
ισοδύναμη κατασκευασμένη σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς,
πλήρως εγκατεστημένη, με το
σύστημα κύλισης, πέδησης και
ασφάλισης, τις εύκαμπτες
καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης και το
χειριστήριο λειτουργίας, φέρουσας
ικανότητας, και ανοίγματος σύμφωνα
με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης
και την ΕΤΕΠ 08-08-03-00
"Γερανογέφυρες αντλιοστασίων".

2.8 τεμ Ν.ΗΛΜ 
65.10.20.05

ΗΛΜ 63 1 2,000.00 2,000.00

9 Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας 2.9 kg ΗΛΜ 65.10.21 ΗΛΜ-82 220 4.50 990.00
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10 Προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
εφεδρικής και συνεχούς ισχύος 33
KVA, τριφασικού εναλλασσόμενου
ρεύματος, τάσεως 230/400 V 50
περιόδων αποτελούμενο από
κινητήρα DIESEL και γεννήτρια
Perkins ή ισοδύναμο με ηλεκτρονικό
ρυθμιστή στροφών, αυτόματο
ψηφιακό πίνακα και ηχομονωτικό
κάλυμα πλήρες. Περιλαμβάνεται το
πεδίο προστασίας και αυτοματισμού
της γεννήτριας με αυτόματο διακόπτη
ισχύος και όλα τα απαιτούμενα
όργανα ελέγχου και ενδείξεων και
δεξαμενή πετρελαίου τουλάχιστον 50

 lt. 

2.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 65.10.25.04 ΗΛΜ 58 1 12,000.00 12,000.00

Άθροισμα εργασιών ομάδας &
κατηγορίας 101,390.00 101,390.00

Σύνολο εργασιών με τιμές μονάδος
(ΣΒΣ) 430,300.51

ΓΕ & ΟΕ 18.00% 77,454.09
Σύνολο 507,754.60
Απρόβλεπτα 15.00% 76,163.19
Σύνολο 583,917.79
Αναθεώρηση 8,727.37
Σύνολο 592,645.16
ΦΠΑ 24.00% 142,234.84
Σύνολο έργου 734,880.00

Γενικό σύνολο έργου 734,880.00

Διαχωρισμός των δαπανών του έργου
1 Υδραυλικά
2 ΗΜ

Αναθεώρηση
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    Ο Ανάδοχος Μελετητής                              Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Γ.ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ                  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ
                                                               Χημικός Μηχανικός - ΠΕ7

Σουφλί         14  /  11       /2018

446,331.56
137,586.23

8,727.37
142,234.84
734,880.00

734,880.00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 89 / 2018

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ. ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1.1.ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων

1.1.1 m3 ΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ-2112 1,050.00

2 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους 
μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές 
εκσκαφές

1.1.2 m3 ΟΙΚ 20.06.01 ΟΙΚ-2132 440.00

3 Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος 
εδάφη εκτός από βραχώδη

1.1.3 m3 ΥΔΡ 3.15.01 ΥΔΡ 6065 250.00

4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

1.1.4 m3 ΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ-2162 910.00

5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

1.1.5 m3 ΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ-2171 400.00

6 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 1.1.6 m3 ΥΔΡ 3.16 ΥΔΡ 6070 100.00
7 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

1.1.7 m3 ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 140.00

8 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.8 m3 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 100.00

9 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 
υλικό λατομείου (+ΜΤΦ)

1.1.9 m3 ΥΔΡ 5.09.02 ΥΔΡ 6067 125.00

10 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 1.1.10 m3 ΟΙΚ 22.04 ΟΙΚ-2222 30.00
11 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα.Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

1.1.11 m3 ΟΙΚ 22.15.01 ΟΙΚ-2226 100.00

12 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων.Για 
μεταλλικό κιγκλιδώματα

1.1.12 kg ΟΙΚ 22.65.02 ΟΙΚ-2275 300.00

13 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 1.1.13 m2 ΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ-2303 540.00
14 Πετόσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 1.1.14 m2 ΟΙΚ 23.05 ΟΙΚ-2304 30.00

1.2.ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Σύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής

ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό
χωρίς διαλύτες, χωρίς χρωστικές, δύο
συστατικών με βάση την
πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε επαφή
με την υγρασία ενδεικτικού τύπου
INTECTIN PLUS της MAX FRANK ή
ισοδύναμη για την υδατοστεγή
σφράγιση αρμών διακοπής
σκυροδέτησης με χρήση ειδικού
σωλήνα εισαγωγής ενέματος (injection
hose) μίας χρήσεως ενδεικτικού τύπου
INTEC STANDARD της MAX FRANK ή
ισοδύναμου, εγκιβωτισμένου εντός
σκυροδέματος μετά των υλικών,
μικροϋλικών - εργαλείων

1.2.1 m Ν.ΥΔΡ 5.26.1 ΥΔΡ 7104 110.00

2 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων
επιφανειών

1.2.2 m2 ΥΔΡ 9.01 ΥΔΡ 6301 1,300.00

3 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση
επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών 
σκυροδέματος

1.2.3 m2 ΥΔΡ 9.06 ΥΔΡ 6304 1,240.00

ΕΡΓΟ: "ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΥΧΕΡΟΥ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
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4 Βελτίωση - σκλήρυνση &
στεγανοποίηση επιφανειών εμφανών
σκυροδεμάτων με επένδυση
ενδεικτικού τύπου Zemdrain της
MaxFrank ή ισοδύναμη, τοποθέτηση
αποστατών με οπή από ινοτσιμέντο
και σφράγιση οπών των αποστατών με
τάπες και κόλλα τύπου Repoxal ή
ισοδυνάμων, λοιπά μικροϋλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής και
τοποθέτησης.

1.2.4 m2 Ν.ΥΔΡ 9.06.01 ΥΔΡ 6304 1,000.00

5 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε
επιφάνειες από σκυρόδεμα

1.2.5 m ΟΙΚ 38.18 ΟΙΚ3816 180.00

6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

1.2.6 m3 ΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 100.00

7 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.2.7 m3 ΥΔΡ 9.10.04 ΥΔΡ 6327 1.00

8 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος.Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

1.2.8 m3 ΥΔΡ 9.10.05 ΥΔΡ 6329 390.00

9 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

1.2.9 kg ΥΔΡ 9.26 ΥΔΡ 6311 50,100.00

10 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 1.2.10 kg ΟΙΚ 38.20.03 ΟΙΚ-3873 1.00
11 Αποστατήρες σιδηροπλισμού

σκυροδεμάτων
1.2.11 m2 ΟΙΚ 38.45 ΟΙΚ3873 990.00

12 Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης
αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
εσωτερικού τύπου (Waterstops).Για
ταινίες πλάτους 300 mm

1.2.12 m ΥΔΡ 10.02.03 ΥΔΡ 6373 100.00

13 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm
της Doyma ή ισοδύναμου εύφημου
Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ150 mm (σωλήν
διέλευσης DN 80).

1.2.13 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.1 ΥΔΡ 6373 6.00

14 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm
της Doyma ή ισοδύναμου εύφημου
Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν
διέλευσης DN100-125).

1.2.14 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.2 ΥΔΡ 6373 10.00

15 Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος
ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου
Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση
σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή
φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm
της Doyma ή ισοδύναμου εύφημου
Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου
Curaflex 3000 Φ250 mm (σωλήν
διέλευσης DN150).

1.2.15 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.33.1.3 ΥΔΡ 6373 3.00

16 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(78-
104) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.16 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.1.1 ΥΔΡ 6373 2.00
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17 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(78-
104) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.17 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.1.2 ΥΔΡ 6373 2.00

18 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(105-145) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.18 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.1 ΥΔΡ 6373 6.00

19 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(105-145) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.19 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.2.2 ΥΔΡ 6373 4.00

20 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
A σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με
νερό χωρίς πίεση)

1.2.20 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.1 ΥΔΡ 6373 1.00

21 Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού
δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex
C σε διερχόμενο σωλήνα μέσω
σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000
για στεγανή διέλευση σωληνώσεων
εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος
τοιχώματος 35 cm της Doyma ή
ισοδύναμου με πλάκες πίεσης απο
ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000
Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα
Φ(146-190) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με
νερό υπό πίεση)

1.2.21 τεμ Ν.ΥΔΡ 10.34.3.2 ΥΔΡ 6373 2.00

22 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

1.2.22 m2 ΟΙΚ 73.33.01 OIK 7331 75.00

23 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους
3,0 cm

1.2.23 m2 ΟΙΚ 73.36.01 OIK 7335 230.00
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24 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής
επάλειψης (αστάρι, rust primer) με
υλικό εποξειδικής βάσεως

1.2.24 kg ΥΔΡ 11.07.01 ΥΔΡ 6751 10.00

25 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm

1.2.25 kg ΥΔΡ 11.07.02 ΥΔΡ 6751 450.00

26 Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών
σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω
από την στάθμη επεξεργαζομένων
υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής

1.2.26 kg ΥΔΡ 11.08.01 ΥΔΡ 6751 10.00

27 Στεγανοποιητική επίστρωση
επιφανειών σκυροδέματος με υλικά
πολυουρεθανικής βάσεως

1.2.27 m2 ΥΔΡ 10.10.02 ΥΔΡ 6401 230.00

28 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή
σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

1.2.28 m2 ΟΙΚ 79.18 OIK 7912 390.00

29 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος
(πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
934-2

1.2.29 kg ΟΙΚ 79.21 OIK 7921 390.00

1.3.ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
1 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο

(ductile iron)
1.3.1 kg ΥΔΡ 11.01.02 ΥΔΡ 6752 200.00

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

1.3.2 kg ΥΔΡ 11.05.02 ΥΔΡ 6751 450.00

3 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με 
μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής
προέλευσης

1.3.3 kg ΟΙΚ 61.24 ΟΙΚ 6104 800.00

4 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 1.3.4 kg ΟΙΚ 62.24 ΟΙΚ 6224 130.00
5 Καταπακτή, ορθογώνια,

τυποποιημένη, με εξαερισμό,
ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμου
εύφημου οίκου δηλαδή, καταπακτή
τύπου HS-1 από ανοξείδωτο χάλυβα
1.4571/ASTM 316 ti

1.3.5 τεμ Ν.ΟΙΚ 62.66.1.1 ΟΙΚ 6224 2.00

6 Χειρολαβή στήριξης Φ44mm,
αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης
για την κάθοδο εντός φρεατίων ή
δεξαμενών, τυποποιημένη, ενδεικτικού
τύπου Hailo ή ισοδύναμου εύφημου
οίκου από ανοξείδωτο χάλυβα
1.4571/ASTM 316 ti

1.3.6 τεμ Ν.ΟΙΚ 63.03.1.1 ΟΙΚ 6301 1.00

7 Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo
ή ισοδύναμου εύφημου οίκου δηλαδή,
κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα
1.4571/ASTM 316 ti, ορθογώνιο
προφίλ 40Χ20mm, βαθμίδες
30Χ30Χ2mm με τα στηρίγματα τοίχου
150mm

1.3.7 τεμ Ν.ΟΙΚ 63.03.1 ΟΙΚ 6301 1.00

8 Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής,
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo
ή ισοδύναμου εύφημου οίκου δηλαδή,
κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα
1.4571/ASTM 316 ti, ορθογώνιο
προφίλ 40Χ20mm, βαθμίδες
30Χ30Χ2mm με τα στηρίγματα τοίχου
150mm

1.3.8 Υλικά: Ν.ΟΙΚ 63.03.2 570.00 2.00

9 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U Ονομαστικής πίεσης 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm

1.3.9 m ΥΔΡ 12.13.04.02 ΥΔΡ 6622.1 25.00

10 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U Ονομαστικής πίεσης 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

1.3.10 m ΥΔΡ 12.13.02.04 ΥΔΡ 6621.1 20.00

11 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-
U Ονομαστικής πίεσης 10 at
Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm

1.3.11 m ΥΔΡ 12.13.02.06 ΥΔΡ 6621.2 80.00

12 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm
/ ΡΝ 12,5 atm

1.3.12 m ΥΔΡ 12.14.01.29 ΥΔΡ 6622.2 30.00
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13 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm
/ ΡΝ 12,5 atm

1.3.13 m ΥΔΡ 12.14.01.30 ΥΔΡ 6622.3 100.00

14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ
12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm
/ ΡΝ 12,5 atm

1.3.14 m ΥΔΡ 12.14.01.31 ΥΔΡ 6622.3 60.00

15 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων
δικτύου χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των σωλήνων και εκτέλεση των
απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος,
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών
τεμαχίων πάσης φύσεως

1.3.15 Kg Ν.ΥΔΡ 12.18 ΥΔΡ 6630.1 1,500.00

16 Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα
(τάπες) χαλυβδοσωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10
με την προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση
των ειδικών τεμαχίων και εκτέλεση των
απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος

1.3.16 Kg Ν.ΥΔΡ 12.19 ΥΔΡ 6630.1 325.00

17 Φλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως
διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των
κοχλιών, περικοχλίων από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316L SCH10 με την
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
τοποθέτηση, συγκόλληση και
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος

1.3.17 Kg Ν.ΥΔΡ 12.20 ΥΔΡ 6651.1 360.00

18 Προμήθεια και τοποθέτηση
συστήματος καθοδικής προστασίας
σε δίκτυο σωλήνων εντός βανοστασίου
δεξαμενής ενδεικτικού τύπου Α9 plus
της STOPCOR ή ισοδύναμο

1.3.18 τεμ Ν.ΥΔΡ 12.21.04.2 ΥΔΡ 6630.1 1.00

19 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

1.3.19 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.02 ΥΔΡ 6651.1 14.00

20 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
εγκατάσταση στην σωληνογραμμή
συρταρωτής δικλίδας με κέλυφος από
χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλίδες
χυτοσιδηρές συρταρωτές".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα
στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου
δικλίδες θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16 atm,
Ονομαστικής διαμέτρου DN125 mm

1.3.20 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.03.03.04 ΥΔΡ 6651.1 9.00

21 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

1.3.21 τεμ. ΥΔΡ 13.03.03.05 ΥΔΡ 6651.1 6.00

22 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα
διπλής ενεργείας, παλινδρομικού
τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

1.3.22 τεμ. ΥΔΡ 13.10.02.02 ΥΔΡ 6653.1 4.00

23 Προμήθεια και τοποθέτηση
αντιπληγματικής βαλβίδας εκτόνωσης
και διατήρησης πίεσης ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-30 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16

1.3.23 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.01

ΥΔΡ 6630.1 2.00
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24 Προμήθεια και τοποθέτηση
αντιπληγματικής βαλβίδας ανίχνευσης
πλήγματος από υποπίεση ή
υπερπίεση με ηλεκτρικό έλεγχο
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-35-10 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN80
PN16

1.3.24 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.02

ΥΔΡ 6653.1 2.00

25 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
ελέγχου αντλίας & αντεπιστροφής
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-40 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN80
PN16

1.3.25 τεμ Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.03

ΥΔΡ 6653.1 1.00

26 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
διατήρησης σταθερής παροχής με
αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16

1.3.26 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.03.04 ΥΔΡ 6653.1 1.00

27 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
ελέγχου αντλίας & αντεπιστροφής
ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-40 της
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου
DN150 PN16

1.3.27 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.06.03 ΥΔΡ 6653.1 1.00

28 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
διατήρησης σταθερής παροχής με
αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού
τύπου AS-A/Y-70 της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

1.3.28 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.12.01.06.04 ΥΔΡ 6653.1 1.00

29 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 80 mm

1.3.29 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.03 ΥΔΡ 6651.1 3.00

30 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm

1.3.30 τεμ. ΥΔΡ 13.15.02.06 ΥΔΡ 6651.1 1.00

31 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής
ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί
δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια
που θα φέρουν αντισκωριακή
προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών
και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης
(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά
χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
DN 80, ΡΝ 10

1.3.31 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.04 ΗΛΜ 31 1.00

32 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής
ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί
δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια
που θα φέρουν αντισκωριακή
προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών
και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης
(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά
χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
DN 125, ΡΝ 10

1.3.32 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.05 ΗΛΜ 31 2.00
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33 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής
ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί
δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια
που θα φέρουν αντισκωριακή
προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών
και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης
(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά
χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην
έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής
DN 150, ΡΝ 10

1.3.33 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.18.06 ΗΛΜ 31 1.00

34 Προμήθεια και τοποθέτηση
ποδοβαλβίδας (ποτηριού
αναρρόφησης), φλαντζωτής, με σώμα
και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25,
με ενσωματωμένη βαλβίδα
αντεπιστροφής με τσιμούχα από NBR
ή EPDM και σίτα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316, διαμέτρου DN 150
PN16

1.3.34 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.51.05 ΗΛΜ 84 2.00

35 Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας
στάθμης (φλοτεροβάνας) με πιλότο,
φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα
από ελατό χυτοσίδηρο SG σύμφωνα
με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου
SVP της Erhard ή ισοδύναμη μετά των
χάλκινων σωληνίσκων Φ8 κίνησης της
βαλβίδας και τον σωλήνα – οδηγό του
πλωτήρα από PVC-U Φ200, διαμέτρου
DN 125 PN16

1.3.35 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.52.01.04 ΗΛΜ 87 2.00

36 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-
3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο, διαμέτρου DN 125 PN16

1.3.36 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.01.04 ΗΛΜ 84 2.00

37 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-
3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο, διαμέτρου DN80 PN16

1.3.37 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.02.02 ΗΛΜ 84 1.00

38 Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου,
φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα
από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN
1561, σίτα φίλτρου από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-
3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή
ισοδύναμο, διαμέτρου DN150 PN16

1.3.38 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.53.02.05 ΗΛΜ 84 1.00

39 Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας
μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα,
σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο
χάλυβα AISI 316 ενδεικτικού τύπου
CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη,
διαμέτρου DN 125 PN10

1.3.39 τεμ Ν.ΥΔΡ 13.54.03.04 ΗΛΜ 84 2.00

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
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1 Πιεστικό συγκρότημα (booster)
ενδεικτικού τύπου SiBoost Smart 2
Helix VE 2205 από ανοξείδωτο χάλυβα
της WILO ή ισοδύναμο, αποτελούμενο
από 2 ανοξείδωτες πολυβάθμιες,
παράλληλα συνδεδεμένες,
κατακόρυφες αντλίες με
ενσωματωμένα inverter, αντικεραυνική
προστασία, πλαίσιο βάσης από
χάλυβα γαλβανισμένο με ηλεκτρόλυση, 
με αποσβεστήρες κραδασμών
ρυθμιζόμενου ύψους για ηχομόνωση,
σύστημα απόφραξης στην
αναρρόφηση και στην κατάθλιψη κάθε
αντλίας, βαλβίδα αντεπιστροφής στην
κατάθλιψη κάθε αντλίας, δοχείο
μεμβράνης 8 L, PN16 με βαλβίδα ροής
κατά DIN 4807 πλευρά κατάθλιψης,
αισθητήρας πίεσης (4-20 mA) πλευρά
κατάθλιψης, μανόμετρο στην
κατάθλιψη, αυτόματο σύστημα
ελέγχου αντλιών από πλήρως
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Smart-
Controller (SCe) σε χαλύβδινο
περίβλημα, προστασία IP 54, που
αποτελείται από εσωτερική ηλεκτρική
τροφοδοσία, μικροεπεξεργαστή με
Soft-PLC, αναλογικές και ψηφιακές 

2.1 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.1 ΗΛΜ 22 50%          
ΗΛΜ 80 50%

1.00

2 Πιεστικό συγκρότημα (booster) 
ενδεικτικού τύπου SiBoost Smart 4 Helix 
VE 2203 από ανοξείδωτο χάλυβα της 
WILO ή ισοδύναμο, αποτελούμενο από 4 
ανοξείδωτες πολυβάθμιες, παράλληλα 
συνδεδεμένες, κατακόρυφες αντλίες με 
ενσωματωμένα inverter, αντικεραυνική 
προστασία, πλαίσιο βάσης από χάλυβα 
γαλβανισμένο με ηλεκτρόλυση, με 
αποσβεστήρες κραδασμών ρυθμιζόμενου 
ύψους για ηχομόνωση, σύστημα 
απόφραξης στην αναρρόφηση και στην 
κατάθλιψη κάθε αντλίας, βαλβίδα 
αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε 
αντλίας, δοχείο μεμβράνης 8 L, PN16 με 
βαλβίδα ροής κατά DIN 4807 πλευρά 
κατάθλιψης, αισθητήρας πίεσης (4-20 
mA) πλευρά κατάθλιψης, μανόμετρο στην 
κατάθλιψη, αυτόματο σύστημα ελέγχου 
αντλιών από πλήρως ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχου Smart-Controller (SCe) 
σε χαλύβδινο περίβλημα, προστασία IP 
54, που αποτελείται από εσωτερική 
ηλεκτρική τροφοδοσία, μικροεπεξεργαστή 
με Soft-PLC, αναλογικές και ψηφιακές 
εισόδους και εξόδους για τον έλεγχο των 
ηλεκτρονικών αντλιών με μετατροπέα 
συχνότητας, με παροχή ανά αντλία 110 
m3/h & μανομετρικό Η=25m

2.2 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.2 ΗΛΜ 22 50%          
ΗΛΜ 80 50%

1.00

3 Αντλία νερού βυθιζόμενη κάθετης
υγρής τοποθέτησης για άντληση νερού
ενδεικτικού τύπου WILO-DRAIN TS 50
H 133/22 ή ισοδύναμη με περίβλημα
υδραυλικού συστήματος και φτερωτή
από πλαστικό, περίβλημα κινητήρα
από ανοξείδωτο χάλυβα, σύνδεση
πίεσης με κάθετο στόμιο κατάθλιψης
και εσωτερικό σπείρωμα, τριφασικός
ελαιολίπαντος κινητήρας με θερμική
επιτήρηση και λυόμενο καλώδιο
σύνδεσης, με βαλβίδα αντεπιστροφής
και ηλεκτρολογική σύνδεση με τον
ηλ.πίνακα με όλα τα απαιτούμενα
υλικά. 

2.3 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.3 ΗΛΜ 22 50%          
ΗΛΜ 80 50%

2.00

4 Πλήρης κατασκευή συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας τύπου
κλωβού Faraday (ΣΑΠ) δεξαμενής

2.4 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.1 ΗΛΜ 45 1.00
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5 Πλήρης κατασκευή συστήματος
θεμελιακής γείωσης με αναμονή
σύνδεσης ΣΑΠ δεξαμενής

2.5 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.2 ΗΛΜ 45 1.00

6 Πλήρης κατασκευή εσωτερικής και
εξωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης
δεξαμενής

2.6 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8769.1 ΗΛΜ 45 1.00

7 Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως
δεξαμενής, πλήρης με όλα τα όργανα,
λυχνίες, διακόπτες μικροαυτόματους
ονομαστικής ισχύος 18ΚW

2.7 τεμ Ν.ΑΤΗΕ 8840.5.2 ΗΛΜ 45 1.00

8 Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου
MECS-AM-005 της ΣΠΑΝΕΛΑΣ ή
ισοδύναμη κατασκευασμένη σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς,
πλήρως εγκατεστημένη, με το
σύστημα κύλισης, πέδησης και
ασφάλισης, τις εύκαμπτες
καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης και το
χειριστήριο λειτουργίας, φέρουσας
ικανότητας, και ανοίγματος σύμφωνα
με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης
και την ΕΤΕΠ 08-08-03-00
"Γερανογέφυρες αντλιοστασίων".

2.8 τεμ Ν.ΗΛΜ 65.10.20.05 ΗΛΜ 63 1.00

9 Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας 2.9 kg ΗΛΜ 65.10.21 ΗΛΜ-82 220.00
10 Προμήθεια και τοποθέτηση

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εφεδρικής 
και συνεχούς ισχύος 33 KVA,
τριφασικού εναλλασσόμενου
ρεύματος, τάσεως 230/400 V 50
περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα
DIESEL και γεννήτρια Perkins ή
ισοδύναμο με ηλεκτρονικό ρυθμιστή
στροφών, αυτόματο ψηφιακό πίνακα
και ηχομονωτικό κάλυμα πλήρες.
Περιλαμβάνεται το πεδίο προστασίας
και αυτοματισμού της γεννήτριας με
αυτόματο διακόπτη ισχύος και όλα τα
απαιτούμενα όργανα ελέγχου και
ενδείξεων και δεξαμενή πετρελαίου

 τουλάχιστον 50 lt. 

2.10 τεμ Ν.ΥΔΡ 65.10.25.04 ΗΛΜ 58 1.00

    Ο Ανάδοχος Μελετητής                              

Σουφλί         14  /  11       /2018
             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.

Γ.ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ                  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ
                                                               Χημικός Μηχανικός - ΠΕ7

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΡ. ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ-ΑΡΧ/ΓΟΣ
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Αναλ.Προμέτρηση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1.1.ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 1.1.1
ΟΙΚ 20.02

ΟΙΚ-2112
Συνολικά: 1,050.00 m3 Χ 2.80 = 2,940.00

22.00*14.00*3.40 = 1,047.20

1,047.20
Στρογγύλευση: 2.80

1,050.00

2 1.1.2
ΟΙΚ 
20.06.01

ΟΙΚ-2132
Συνολικά: 440.00 m3 Χ 0.45 = 198.00

22.00*14.00*1.40 = 431.20

431.20
Στρογγύλευση: 8.80

440.00

3 1.1.3
ΥΔΡ 
3.15.01

ΥΔΡ 6065
Συνολικά: 250.00 m3 Χ 1.24 = 310.00

30.00

Σωλήν HDPE 140 mm
Στοιχεία διατομής
Βάθος εκσκαφής: 1.35 m
Πλάτος εκσκαφής: 0.80 m
Μήκος: 30.00 m
Άμμος: 0.337 m2/m
Άμμος με σωλήνα: 0.352 m2/m
Άρα εκσκαφή: 0.8*1.35*30 = 32.40

45.00

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ140 προς Τυχερό

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ110 προς 
δεξαμενές Φυλακτού
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50.00

Σωλήν HDPE 160 mm
Στοιχεία διατομής
Βάθος εκσκαφής: 1.35 m
Πλάτος εκσκαφής: 0.80 m
Μήκος: 95.00 m
Άμμος: 0.348 m2/m
Άμμος με σωλήνα: 0.368 m2/m
Άρα εκσκαφή: 0.8*1.35*95 = 102.60

60.00

Σωλήν HDPE 200 mm
Στοιχεία διατομής
Βάθος εκσκαφής: 1.35 m
Πλάτος εκσκαφής: 0.80 m
Μήκος: 60.00 m
Άμμος: 0.369 m2/m
Άμμος με σωλήνα: 0.400 m2/m
Άρα εκσκαφή: 0.8*1.35*60 = 64.80

17.00
Σωλήν PVC 90 mm
Στοιχεία διατομής
Βάθος εκσκαφής: 0.50 m
Πλάτος εκσκαφής: 0.80 m
Μήκος: 17.00 m
Άμμος: 0.306 m2/m
Άμμος με σωλήνα: 0.312 m2/m
Άρα εκσκαφή: 0.8*0.5*17 = 6.80

60.00
Σωλήν PVC 140 mm
Στοιχεία διατομής
Βάθος εκσκαφής: 0.50 m
Πλάτος εκσκαφής: 0.80 m
Μήκος: 60.00 m
Άμμος: 0.337 m2/m
Άμμος με σωλήνα: 0.352 m2/m
Άρα εκσκαφή: 0.8*0.5*60 = 24.00

Στρογγύλευση: 19.40
250.00

4 1.1.4
ΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ140 από γεώτρηση 
"Ζεστό Νερό"

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ160 από μεριστή 
Θυμαριάς

Κλάδος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ90

Συλλεκτήριος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ140
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ΟΙΚ-2162
Συνολικά: 910.00 m3 Χ 4.50 = 4,095.00

Περιμετρικά της νέας δεξαμενής
(22.00*14.00-20.00*12.00)*3.10 = 210.80
Όγκος προστατευτικού επιχώματος
3.70*(468.00+206.88+√(468.00*206.88))/3-
20.00*12.00*2.90+49.63 = 569.74

780.54
Άρα υπόλοιπο από γενικές εκσκαφές:

1,047.20 - 780.54 = 266.66

Χώρος προς επίχωση ημιυπόγειας δεξαμενής
1.65*(15.65*15.20) = 392.50
Υλικά καθαιρέσεων υ/π = -125.84 125.84
Υπόλοιπο προς επίχωση: 266.66

Υπόλοιπο προς διάστρωση:
266.66 - 266.66 = 0.00

Στρογγύλευση: 3.62
910.00

5 1.1.5
ΟΙΚ 20.30

ΟΙΚ-2171
Συνολικά: 400.00 m3 Χ 0.90 = 360.00

Σύνολο εκσκαφών: 1,047.20
Αφαιρούνται επιχώσεις: -780.54

266.66
Υλικά καθαιρέσεων: 125.84

Στρογγύλευση: 7.50
400.00

6 1.1.6
ΥΔΡ 3.16

ΥΔΡ 6070
Συνολικά: 100.00 m3 Χ 0.21 = 21.00

Από το άρθρο 3.15.01
30.00

0.352*30 = 10.56

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ110 προς 
δεξαμενές Φυλακτού

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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45.00

50.00

0.368*95 = 34.96

60.00

0.4*60 = 24.00

17.00
0.312*17 = 5.30

60.00
0.352*60 = 21.12

Στρογγύλευση: 4.06
100.00

7 1.1.7
ΥΔΡ 5.04

ΥΔΡ 6067
Συνολικά: 140.00 m3 Χ 1.55 = 217.00

Από τα άρθρα 3.15.01 & 3.16
30.00

32.4-10.56 = 21.84

45.00

50.00

102.6-34.96 = 67.64

60.00

64.8-24 = 40.80

17.00
6.8-5.3 = 1.50

60.00
24-21.12 = 2.88

Στρογγύλευση: 5.34
140.00

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ140 από γεώτρηση 
"Ζεστό Νερό"

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ140 προς Τυχερό

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ160 από μεριστή 
Θυμαριάς

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ110 προς 
δεξαμενές Φυλακτού

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ140 προς Τυχερό

Κλάδος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ90

Κλάδος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ90

Συλλεκτήριος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ140

Συλλεκτήριος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ140

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ160 από μεριστή 
Θυμαριάς

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ140 από γεώτρηση 
"Ζεστό Νερό"
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8 1.1.8
ΥΔΡ 5.07

ΥΔΡ 6069
Συνολικά: 100.00 m3 Χ 22.32 = 2,232.00

Από το άρθρο 3.15.01
30.00

0.337*30 = 10.11

45.00

50.00

0.348*95 = 33.06

60.00

0.369*60 = 22.14

Κλάδος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ90
0.306*17 = 5.20

Συλλεκτήριος εκκένωσης δεξαμενής PVC Φ140
0.337*60 = 20.22

Στρογγύλευση: 9.27
100.00 m3

Μέση απόσταση μεταφοράς: 58.00 km
0.19

Άρα μεταφορικά: 58 km X 0.19 = 11.02
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 11.30

22.32

9 1.1.9
ΥΔΡ 
5.09.02

ΥΔΡ 6067
Συνολικά: 125.00 m3 Χ 21.32 = 2,665.00

22.00*14.00*0.40 = 123.20

123.20
Στρογγύλευση: = 1.80

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ110 προς 
δεξαμενές Φυλακτού

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ140 από γεώτρηση 
"Ζεστό Νερό"

Σύνδεση με αγωγό κατάθλιψης PVC Φ140 προς Τυχερό

Σύνδεση με προσαγωγό PVC Φ160 από μεριστή 
Θυμαριάς

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (+ΜΤΦ)

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (+ΜΤΦ)

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση ≥ 5 km, καλή βατότητα
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125.00 m3
Μέση απόσταση μεταφοράς: 58.00 km

0.19

Άρα μεταφορικά: 58 km X 0.19 = 11.02
Τιμή ΝΕΤ χ.μετ.: 10.30

21.32

10 1.1.10
ΟΙΚ 22.04

ΟΙΚ-2222
Συνολικά: 30.00 m3 Χ 15.70 = 471.00

Καθαίρεση τοίχων υδατόπυργου
Τοιχώματα
(3.14*6.00)*(16.50-11.55)*0.25 = 23.31

= 5.00

28.31

Στρογγύλευση: 1.69
30.00

11 1.1.11
ΟΙΚ 
22.15.01

ΟΙΚ-2226
Συνολικά: 100.00 m3 Χ 56.00 = 5,600.00

Καθαίρεση πλακός οροφής υδατόπυργου
(3.14*(6.00^2)/4)*0.25 = 7.07

15.65*15.20*0.25 = 59.47

2*(15.65+15.20)*1.75*0.25 = 26.99
4.00

97.53

Στρογγύλευση: 2.47
100.00

Αξία m3km (NΕΤ V.3) - εκτός πόλεως & 
απόσταση ≥ 5 km, καλή βατότητα

Καθαίρεση οικίσκου υφιστάμενης ημιυπόγειας 
δεξαμενής

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Καθαίρεση οικίσκου ημιυπόγειας δεξαμενής

Καθαίρεση πλακός οροφής υφιστάμενης 
ημιυπόγειας δεξαμενής

Καθαίρεση τοιχείων μέσου ύψους 1.75 μ 
υφιστάμενης ημιυπόγειας δεξαμενής

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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12 1.1.12
ΟΙΚ 
22.65.02

ΟΙΚ-2275
Συνολικά: 300.00 kg Χ 0.35 = 105.00

Καθαίρεση κιγκλιδώματος υδατόπυργου
300.00 = 300.00

300.00

Στρογγύλευση:
300.00

13 1.1.13
ΟΙΚ 23.03

ΟΙΚ-2303
Συνολικά: 540.00 m2 Χ 5.60 = 3,024.00

Ικριώματα καθαίρεσης υδατόπυργου
4*7.50*18.00 = 540.00

540.00

Στρογγύλευση:
540.00

14 1.1.14
ΟΙΚ 23.05

ΟΙΚ-2304
Συνολικά: 30.00 m2 Χ 5.60 = 168.00

Ικριώματα καθαίρεσης υδατόπυργου
4*7.50*1.00 = 30.00

30.00

Στρογγύλευση:
30.00

1.2.ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 1.2.1

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων.Για μεταλλικό κιγκλιδώματα

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Πετόσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Ν.ΥΔΡ 
5.26.1

ΥΔΡ 7104
Συνολικά: 110.00 m Χ 28.00 = 3,080.00

Οριζόντιες διακοπές σκυροδέτησης
(3*15.00+2*12.10) = 69.20

6*5.30 = 31.80

Στρογγύλευση: 9.00
110.00

2 1.2.2
ΥΔΡ 9.01

ΥΔΡ 6301
Συνολικά: 1,300.00 m2 Χ 8.20 = 10,660.00

Πλάκα θεμελίωσης
2*(20.60+12.30)*0.35 = 23.03
Φρεάτιο εκκένωσης
4*1.60*3.00 = 19.20

42.23
Πλάκα ισογείου
11.40*2.05 = 23.37
Περιμετρικά τοιχεία
(2*(20.30+12.00))*5.45*2 = 704.14
Εσωτερικά τοιχεία
(2*(15.00+11.40))*5.20 = 274.56
Πλάκα οροφής
19.70*11.40 = 224.58
Φρεάτιο εκκένωσης
4*1.00*2.45 9.80

1,236.45
1,278.68

Στρογγύλευση: 21.32
1,300.00

3 1.2.3
ΥΔΡ 9.06

ΥΔΡ 6304
Συνολικά: 1,240.00 m2 Χ 6.50 = 8,060.00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κατακόρυφες διακοπές σκυροδέτησης

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σύστημα εισαγωγής ενέματος ειδικής ρητίνης για χρήση σε πόσιμο νερό χωρίς διαλύτες, χωρίς 
χρωστικές, δύο συστατικών με βάση την πολυουρεθάνη, που αντιδρά σε επαφή με την υγρασία  
ενδεικτικού τύπου INTECTIN PLUS της MAX FRANK ή ισοδύναμη για την υδατοστεγή σφράγιση 
αρμών  διακοπής σκυροδέτησης με χρήση ειδικού σωλήνα εισαγωγής ενέματος (injection hose) 
μίας χρήσεως ενδεικτικού τύπου INTEC STANDARD της MAX FRANK ή ισοδύναμου, 
εγκιβωτισμένου εντός σκυροδέματος μετά των υλικών, μικροϋλικών - εργαλείων
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Από το άρθρο ΥΔΡ 9.01
1,236.45 1,236.45

1,236.45

Στρογγύλευση: 3.55
1,240.00

4 1.2.4
Ν.ΥΔΡ 
9.06.01

ΥΔΡ 6304
Συνολικά: 1,000.00 m2 Χ 26.20 = 26,200.00

Από το άρθρο ΥΔΡ 9.01
Περιμετρικά τοιχεία: 704.14
Εσωτερικά τοιχεία: 274.56

978.70

Στρογγύλευση: 21.30
1,000.00

5 1.2.5
ΟΙΚ 38.18

ΟΙΚ3816
Συνολικά: 180.00 m Χ 2.80 = 504.00

Εξωτερ.ακμές
4*5.60+2*(2*2.20+0.90) = 33.00
Περιμ.στηθαίο
2*(20.30+12.00)*2 = 129.20
Φρεάτια επίσκεψης
2*(1.20+2.30)+2*(4*0.80) = 13.40

175.60

Στρογγύλευση: 4.40
180.00

6 1.2.6
ΥΔΡ 
9.10.03

ΥΔΡ 6326
Συνολικά: 100.00 m3 Χ 77.00 = 7,700.00

Σκυρόδεμα καθαριότητος

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Βελτίωση - σκλήρυνση & στεγανοποίηση επιφανειών εμφανών σκυροδεμάτων με επένδυση ενδεικτικού τύπου Zemdrain της 
MaxFrank ή ισοδύναμη, τοποθέτηση αποστατών με οπή από ινοτσιμέντο και σφράγιση οπών των αποστατών με τάπες και 
κόλλα τύπου Repoxal ή ισοδυνάμων, λοιπά μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Θεμέλια
20.60*12.60*0.10 = 25.96
Δάπεδο δεξαμενής
2*(14.20*(0.95*0.30+sqrt(0.95*0.30*5.55*0.50)+5.55*0.50)/3+
4.60*(0.80*0.30+sqrt(0.80*0.30*15.00*0.50)+15.00*0.50)/3) = 65.24
Δάπεδο βανοστασίου
11.40*4.40*0.08 = 4.01

95.21

Στρογγύλευση: 4.79
100.00

7 1.2.7
ΥΔΡ 
9.10.04

ΥΔΡ 6327
Συνολικά: 1.00 m3 Χ 82.00 = 82.00

Στρογγύλευση: 1.00
1.00

8 1.2.8
ΥΔΡ 
9.10.05

ΥΔΡ 6329
Συνολικά: 390.00 m3 Χ 88.00 = 34,320.00

Πλάκα θεμελίωσης Πάχος: 0.50
(20.60*12.30)*0.5 = 126.69
Πλάκα ισογείου Πάχος: 0.15
(11.40*2.05)*0.15 = 3.51
Τοιχεία Πάχος: 0.35
(3*11.40+2*20.30+15.00)*5.20*0.35 = 163.44
Πλάκα οροφής Πάχος: 0.35
(20.30*12.00)*0.35 = 85.26
Περιμ.στηθαίο
(2*11.40+2*20.30)*0.20*0.15 = 1.90

380.80
Φρεάτιο εκκένωσης: 6.00

Στρογγύλευση: 3.20
390.00

9 1.2.9

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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ΥΔΡ 9.26
ΥΔΡ 6311

Συνολικά: 50,100.00 kg Χ 0.98 = 49,098.00

Από Πίνακα Οπλισμού
50,080.51 = 50,080.51

Στρογγύλευση: 19.49
50,100.00

10 1.2.10
ΟΙΚ 
38.20.03

ΟΙΚ-3873
Συνολικά: 1.00 kg Χ 1.01 = 1.01

Στρογγύλευση: 1
1

11 1.2.11
ΟΙΚ 38.45

ΟΙΚ3873
Συνολικά: 990.00 m2 Χ 2.20 = 2,178.00

Πλάκα θεμελίωσης
20.60*12.30 = 253.38
Πλάκα ισογείου
11.40*2.05 = 23.37
Τοιχεία
(3*11.40+2*20.30+15.00)*5.20 = 466.96
Πλάκα οροφής
20.30*12.00 = 243.60

987.31

Στρογγύλευση: 2.69
990.00

12 1.2.12
ΥΔΡ 
10.02.03

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 100.00 m Χ 23.20 = 2,320.00

Θεμέλια δεξαμενής
2*(20.00+12.00)+15.60+12.00 = 91.60

Στρογγύλευση: 8.40

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops).Για ταινίες πλάτους 
300 mm
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100.00

13 1.2.13
Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 6.00 τεμ Χ 150.00 = 900.00

Έξοδος Booster προς Δεξαμενές Φυλακτού
1 = 1.00
Σωλήνες εκτόνωσης πλήγματος εντός δεξαμενής
2*2 = 4.00
Έξοδος από φρεάτια εκκένωσης
1 = 1.00

Στρογγύλευση:
6.00

14 1.2.14
Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.2

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 10.00 τεμ Χ 170.00 = 1,700.00

Εισαγωγή από δεξαμενές-γεώτρηση
(3+2)*1 = 5.00
Εκκένωση
3*1 = 3.00
Υπερχείλιση
2*1 = 2.00

Στρογγύλευση:
10.00

15 1.2.15
Ν.ΥΔΡ 
10.33.1.3

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 3.00 τεμ Χ 200.00 = 600.00

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου εύφημου Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ150 mm (σωλήν διέλευσης DN 80).
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου εύφημου Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ200 mm (σωλήν διέλευσης DN100-125).
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνος ινοτσιμέντου ενδεικτικού τύπου Curaflex 3000 για στεγανή 
διέλευση σωληνώσεων εντός δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή 
ισοδύναμου εύφημου Οίκου.
Για διάμετρο σωλήνα ινοτσιμέντου Curaflex 3000 Φ250 mm (σωλήν διέλευσης DN150).
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Αναρρόφηση από διαμερίσματα δεξαμενής
2*1 = 2.00

Έξοδος Booster προς Τυχερό
1*1 = 1.00

Στρογγύλευση:
3.00

16 1.2.16
Ν.ΥΔΡ 
10.34.1.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 200.00 = 400.00

Έξοδος Booster προς Δεξαμενές Φυλακτού
1*1 = 1.00
Έξοδος από φρεάτια εκκένωσης
1 = 1.00

Στρογγύλευση:
2.00

17 1.2.17
Ν.ΥΔΡ 
10.34.1.2

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 300.00 = 600.00

Σωληνώσεις εκτόνωσης πλήγματος
2*1 = 2.00

Στρογγύλευση:
2.00

18 1.2.18

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex C σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(78-104) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση)
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ150 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(78-104) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση)
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Ν.ΥΔΡ 
10.34.2.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 6.00 τεμ Χ 260.00 = 1,560.00

Εισαγωγή από δεξαμενές-γεώτρηση
(3+2)*1 = 5.00
Εκκένωση
1 = 1.00

Στρογγύλευση:
6.00

19 1.2.19
Ν.ΥΔΡ 
10.34.2.2

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 4.00 τεμ Χ 390.00 = 1,560.00

Εκκένωση
2*1 = 2.00
Υπερχείλιση
2*1 = 2.00

Στρογγύλευση:
4.00

20 1.2.20
Ν.ΥΔΡ 
10.34.3.1

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 360.00 = 360.00

Έξοδος Booster προς Τυχερό
1*1 = 1.00

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(146-190) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση)
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex C σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(105-145) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση)

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex A σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(105-145) mm
Για μονή στρώση EPDM (επαφή με νερό χωρίς πίεση)
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Στρογγύλευση:
1.00

21 1.2.21
Ν.ΥΔΡ 
10.34.3.2

ΥΔΡ 6373
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 530.00 = 1,060.00

Αναρρόφηση από διαμερίσματα δεξαμενής
2*1 = 2.00

Στρογγύλευση:
2.00

22 1.2.22
ΟΙΚ 
73.33.01

OIK 7331
Συνολικά: 75.00 m2 Χ 31.50 = 2,362.50

Δάπεδο υπογείου
(11.40*4.10-1.00*1.00) = 45.74
Δάπεδο ισογείου
(11.40*2.00) = 22.80

Στρογγύλευση: 6.46
75.00

23 1.2.23
ΟΙΚ 
73.36.01

OIK 7335
Συνολικά: 230.00 m2 Χ 18.00 = 4,140.00

Πλάκα οροφής δεξαμενής
19.60*11.60 = 227.36

Στρογγύλευση: 2.64
230.00

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση μονωτικού δακτυλίου ενδεικτικού τύπου Curaflex C σε διερχόμενο 
σωλήνα μέσω σωλήνος ινοτσιμέντου Curaflex 3000 για στεγανή διέλευση σωληνώσεων εντός 
δεξαμενής ή φρεατίου για πάχος τοιχώματος 35 cm της Doyma ή ισοδύναμου με πλάκες πίεσης 
απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti
Για διάμετρο σωλήνα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο σωλήνα Φ(146-190) mm
Για διπλή στρώση EPDM (επαφή με νερό υπό πίεση)
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Αναλ.Προμέτρηση

24 1.2.24
ΥΔΡ 
11.07.01

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 10.00 kg Χ 0.12 = 1.20

Θύρα βανοστασίου
2*0.90*2.20 = 3.96
Σιδηρογωνιές στήριξης
(2*(11.40+2.05)+4*1.00)*2*(0.12+0.008) = 7.91

Στρογγύλευση: 3.13
15.00 m2

κατ'εκτίμηση: 10.00 kg

25 1.2.25
ΥΔΡ 
11.07.02

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 450.00 kg Χ 0.31 = 139.50

Σιδηρογωνιές στήριξης εσχαρών και γάντζοι 450.00

Στρογγύλευση:
450.00

26 1.2.26
ΥΔΡ 
11.08.01

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 10.00 kg Χ 0.18 = 1.80

Από το άρθρο "Εφαρμογή διπλής αντισκωρ.επάλειψης": 10.00

Στρογγύλευση:
10.00

27 1.2.27
ΥΔΡ 
10.10.02

ΥΔΡ 6401
Συνολικά: 230.00 m2 Χ 16.50 = 3,795.00

Από το άρθρο "Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας":
230.00 = 230.00

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 
κίνδυνο διαβροχής

Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως
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Αναλ.Προμέτρηση

Στρογγύλευση:
230.00

28 1.2.28
ΟΙΚ 79.18

OIK 7912
Συνολικά: 390.00 m2 Χ 10.10 = 3,939.00

Η μεμβράνη τοποθετείται σε όλους του εξωτερικούς τοίχους που καλύπτονται με χώμα
2*(20.00+12.00)*(0.35+5.45+0.20) = 384.00

Στρογγύλευση: 6.00
390.00

29 1.2.29
ΟΙΚ 79.21

OIK 7921
Συνολικά: 390.00 kg Χ 1.35 = 526.50

Αναλογία στεγανωτικού: 1kg/m3
Απο το άρθρο "Σκυρόδεμα C20/25": 390.00

Στρογγύλευση:
390.00

1.3.ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
1 1.3.1

ΥΔΡ 
11.01.02

ΥΔΡ 6752
Συνολικά: 200.00 kg Χ 2.90 = 580.00

Κατ' εκτίμηση: 200.00
Στρογγύλευση:

200.00

2 1.3.2
ΥΔΡ 
11.05.02

ΥΔΡ 6751
Συνολικά: 450.00 kg Χ 2.10 = 945.00

Σιδηρογωνιές 60Χ60Χ8 για την στήριξη των σιδηρών εσχαρών
Βάρος: 7.09 Kg/m
(2*(11.40+2.05)+4*1.00)*7.09 = 219.08
Βάση ανάρτησης γάντζου με την αγκύρωση

Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

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

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
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Αναλ.Προμέτρηση

Βάρος: 20.00 Kg/τεμ
4*20.00 = 80.00
Λοιπές σιδηροκατασκευές: 150.00

Στρογγύλευση: 0.92
450.00

3 1.3.3
ΟΙΚ 61.24

ΟΙΚ 6104
Συνολικά: 800.00 kg Χ 6.70 = 5,360.00

Λάμα: 30/3 mm, εγκάρσια ελικοειδής ράβδος 6Χ6 mm, βροχίδα αξονική 34Χ38 mm
Βάρος κατ'εκτίμηση: 30.00 Kg/m2

(11.40*2.05+2*1.00*0.60)*30 = 737.10

Στρογγύλευση: 62.90
800.00

4 1.3.4
ΟΙΚ 62.24

ΟΙΚ 6224
Συνολικά: 130.00 kg Χ 5.60 = 728.00

Διαστάσεις τυπικής δίφυλλης σιδηράς θύρας με περσίδες βανοστασίου: 2.00Χ2.50 m2
Βάρος κατ'εκτίμηση: 25.00 Kg/m2

2.00*2.50*25 = 125.00

Στρογγύλευση: 5.00
130.00

5 1.3.5
Ν.ΟΙΚ 
62.66.1.1

ΟΙΚ 6224
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 1,600.00 = 3,200.00

Καταπακτές χώρων δεξαμενής: 2

6 1.3.6
Ν.ΟΙΚ 
63.03.1.1

ΟΙΚ 6301
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 540.00 = 540.00

Καταπακτή, ορθογώνια, τυποποιημένη, με εξαερισμό, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμου εύφημου οίκου δηλαδή, 
καταπακτή τύπου HS-1 από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Χειρολαβή στήριξης Φ44mm, αποσπώμενη, με την βάση πάκτωσης για την κάθοδο εντός φρεατίων ή δεξαμενών, 
τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμου εύφημου οίκου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti
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Αναλ.Προμέτρηση

Καταπακτές χώρων δεξαμενής: 1

7 1.3.7
Ν.ΟΙΚ 
63.03.1

ΟΙΚ 6301
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 570.00 = 570.00

Πρόσβαση στο βανοστάσιο της δεξαμενής: 1

8 1.3.8
Ν.ΟΙΚ 
63.03.2

570.00
Συνολικά: 2.00 Υλικά: Χ 2,650.00 = 5,300.00

Πρόσβαση στις καταπακτές χώρων δεξαμενής: 2

9 1.3.9
ΥΔΡ 
12.13.04.02

ΥΔΡ 6622.1
Συνολικά: 25.00 m Χ 5.20 = 130.00

2,65+(2*3,40+11,40+2,65) = 23.50

Στρογγύλευση: 1.50
25.00

10 1.3.10
ΥΔΡ 
12.13.02.04

ΥΔΡ 6621.1
Συνολικά: 20.00 m Χ 6.10 = 122.00

17.00 = 17.00

Στρογγύλευση: 3.00
20.00

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κλίμακα επίσκεψης φρεατίου, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμου εύφημου οίκου δηλαδή, κλίμακα από 
ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm, βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα στηρίγματα τοίχου 150mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Κλίμακα επίσκεψης δεξαμενής, τυποποιημένη, ενδεικτικού τύπου Hailo ή ισοδύναμου εύφημου οίκου δηλαδή, κλίμακα από 
ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, ορθογώνιο προφίλ 40Χ20mm, βαθμίδες 30Χ30Χ2mm με τα στηρίγματα τοίχου 150mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Από όριο δεξαμενής έως σύνδεση με 
συλλεκτήριο υπερχείλισης Φ140

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Συνδέσεις αντλιών φρεατίων εκκένωσης εντός 
δεξαμενής
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11 1.3.11
ΥΔΡ 
12.13.02.06

ΥΔΡ 6621.2
Συνολικά: 80.00 m Χ 12.50 = 1,000.00

2*2,30+55,40 = 60.00
Συνδετήριος φρεατίων εκκένωσης Φ140 εγκιβωτισμένος
10.20 = 10.20

Στρογγύλευση: 9.80
80.00

12 1.3.12
ΥΔΡ 
12.14.01.29

ΥΔΡ 6622.2
Συνολικά: 30.00 m Χ 18.40 = 552.00

Κατάθλιψη προς Δεξαμενές Φυλακτού
30.00 30.00

Στρογγύλευση:
30.00

13 1.3.13
ΥΔΡ 
12.14.01.30

ΥΔΡ 6622.3
Συνολικά: 100.00 m Χ 21.60 = 2,160.00

Κατάθλιψη προς Τυχερό
45.00 45.00
Προσαγωγός από γεώτρηση "Ζεστό Νερό"
50.00 50.00

Στρογγύλευση: 5.00
100.00

14 1.3.14
ΥΔΡ 
12.14.01.31

ΥΔΡ 6622.3
Συνολικά: 60.00 m Χ 32.40 = 1,944.00

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Συλλεκτήριος υπερχείλισης Φ140

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 12,5 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 12,5 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2.Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 12,5 atm

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm
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Προσαγωγός από μεριστή Θυμαριάς
60.00 60.00

Στρογγύλευση:
60.00

15 1.3.15
Ν.ΥΔΡ 
12.18

ΥΔΡ 6630.1
Συνολικά: 1,500.00 Kg Χ 24.00 = 36,000.00

DN80 (88.9x3.05mm) AISI 316 6.45 kg/m
Σωλήνες από συλλέκτη προς Booster
0.50 = 0.50
Σωλήνες κατάθλιψης Booster (έξοδος)
1.00 = 1.00
Σωλήνες εκτόνωσης πλήγματος
2*(4,05+1,75+4,40+2,50) = 25.40

26.90
26.9*6.45 = 173.50

DN125 (141.3x3.40mm) AISI 316 11.56 kg/m
Προσαγωγοί έως συλλέκτη
3*(1.30+0.60+0.20+2.40) = 13.50
Από συλλέκτη έως διαμερίσματα δεξαμενής

= 8.40
Εκκένωση
2*0,50 = 1.00
Υπερχείλιση
2*0,50 = 1.00

23.90
23.9*11.56 = 276.30

DN150 (168.3x3.40mm) AISI 316 13.82 kg/m
Αναρρόφηση
2*(0.15+10.90+4.80)+0,50 = 32.20
Σωλήνες κατάθλιψης Booster (έξοδος)
1.00 = 1.00

33.20

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου χαλυβδοσωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος,
αλλά χωρίς την αξία των ειδικών τεμαχίων πάσης φύσεως
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

2*((0.40+0.15+0.60+0.95)+(0.15+2*0.50+0.80+0.15
))
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33.2*13.82 = 458.80

DN200 (219.08x3.76mm) AISI 316 19.94 kg/m
Αερισμός δεξαμενής
12*(1.35) = 16.20

16.20
16.2*19.94 = 323.00

DN250 (273.05x3mm) AISI 316 27.83 kg/m
Συλλέκτες αναρρόφησης & εισαγωγής
3.50+5.20 = 8.70

8.70
8.7*27.83 = 242.10

1,473.70

Στρογγύλευση: 26.30
1,500.00

16 1.3.16
Ν.ΥΔΡ 
12.19

ΥΔΡ 6630.1
Συνολικά: 325.00 Kg Χ 38.00 = 12,350.00

Καμπύλες DN80 (88.9x3.05mm) AISI 316 1.20 kg/τεμ
Εκτόνωση πλήγματος
3+3 = 6

6
6*1.2 = 7.20

Καμπύλες DN125 (141.3x3.40mm) AISI 316 3.50 kg/τεμ
Εισαγωγή
3*1+2*(3+3) = 15
Υπερχείλιση
2+2 = 4

19
19*3.5 = 66.50

Καμπύλες DN150 (168.3x3.40mm) AISI 316 5.00 kg/τεμ
Διαμερίσματα δεξαμενών

Καμπύλες, συστολές, ταυ, καλύμματα (τάπες) χαλυβδοσωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με την προμήθεια,
μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των ειδικών τεμαχίων και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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2*(1/2) = 1

1
1*5 = 5.00

Καμπύλες DN200 (219.08x3.76mm) AISI 316 9.55 kg/τεμ
Αερισμός
2*12 = 24

24
24*9.55 = 229.20

Καλύμματα DN250 (273.05x4.19mm) AISI 316 4.20 kg/τεμ
Συλλέκτες βανοστασίου
2+2 = 4

4
4*4.2 = 16.80

324.70

Στρογγύλευση: 0.30
325.00

17 1.3.17
Ν.ΥΔΡ 
12.20

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 360.00 Kg Χ 20.00 = 7,200.00

Φλάντζες DN80 AISI 316 3.79 kg/τεμ
Σωληνώσεις Booster
8 = 8
Αντιπληγματικές διατάξεις DN80
8+4 = 12

20
20*3.79 = 75.80

Φλάντζες DN125 AISI 316 5.46 kg/τεμ
Εισαγωγή
(5+7+5)+2*6 = 29
Εκκένωση

2 = 2

Φλάντζες συγκόλλησης ανεξαρτήτως διαμέτρου, συμπεριλαμβανομένων των κοχλιών, περικοχλίων από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 316L SCH10 με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση, συγκόλληση και εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων
στεγανότητος
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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31
31*5.46 = 169.30

Φλάντζες DN150 AISI 316 6.57 kg/τεμ
Αναρρόφηση
2*3+6 = 12
Αντιπληγματική διάταξη DN150
4 = 4

16
16*6.57 = 105.10

350.20

Στρογγύλευση: 9.80
360.00

18 1.3.18
Ν.ΥΔΡ 
12.21.04.2

ΥΔΡ 6630.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 520.00 = 520.00

Βανοστάσιο Δεξαμενής
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

19 1.3.19
ΥΔΡ 
13.03.03.02

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 14.00 τεμ. Χ 196.00 = 2,744.00

Είσοδος - Έξοδος booster Φυλακτού
1+1 = 2
Αντιπληγματική Προστασία Booster Φυλακτού
3+1+1+2 = 7
Αντιπληγματική Προστασία Booster Τυχερού
3+1+1 = 5

Στρογγύλευση:
14

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καθοδικής προστασίας σε δίκτυο σωλήνων εντός βανοστασίου δεξαμενής
ενδεικτικού τύπου Α9 plus της STOPCOR ή ισοδύναμο
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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20 1.3.20
Ν.ΥΔΡ 
13.03.03.04

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 9 τεμ Χ 323.00 = 2,907.00

Εισαγωγές
3*(1)+2*(3) = 9

Στρογγύλευση:
9

21 1.3.21
ΥΔΡ 
13.03.03.05

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 6.00 τεμ. Χ 380.00 = 2,280.00

Αναρρόφηση από διαμερίσματα δεξαμενής
2 = 3
Booster Τυχερού
1 = 1
Αντιπληγματική Προστασία Booster Τυχερού
2 = 2

Στρογγύλευση:
6

22 1.3.22
ΥΔΡ 
13.10.02.02

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 4.00 τεμ. Χ 268.00 = 1,072.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Φυλακτού
2 = 2
Booster Τυχερού
2 = 2

Στρογγύλευση:

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN125 mm
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
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4

23 1.3.23
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.
01

ΥΔΡ 6630.1
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 960.00 = 1,920.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Φυλακτού
1 = 1
Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
2

24 1.3.24
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.
02

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 1,690.00 = 3,380.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Φυλακτού
1 = 1
Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
2

25 1.3.25
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.
03

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 1,840.00 = 1,840.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Φυλακτού
1 = 1

Στρογγύλευση:

Προμήθεια και τοποθέτηση αντιπληγματικής βαλβίδας εκτόνωσης και διατήρησης πίεσης ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-30 της 
ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση αντιπληγματικής βαλβίδας ανίχνευσης πλήγματος από υποπίεση ή υπερπίεση με ηλεκτρικό 
έλεγχο ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-35-10 της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου αντλίας & αντεπιστροφής ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-40 της ΓΕΜΑΚ ή 
ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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1

26 1.3.26
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.03.
04

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 1,180.00 = 1,180.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Φυλακτού
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

27 1.3.27
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.
03

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 3,510.00 = 3,510.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

28 1.3.28
Ν.ΥΔΡ 
13.12.01.06.
04

ΥΔΡ 6653.1
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 2,180.00 = 2,180.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

29 1.3.29

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου αντλίας & αντεπιστροφής ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-40 της ΓΕΜΑΚ ή 
ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας διατήρησης σταθερής παροχής με αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-70 
της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN150 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας διατήρησης σταθερής παροχής με αισθητήριο ταχύτητας ενδεικτικού τύπου AS-A/Y-70 
της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN80 PN16
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ΥΔΡ 
13.15.02.03

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 3.00 τεμ. Χ 89.00 = 267.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Φυλακτού
2 = 2
Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
3

30 1.3.30
ΥΔΡ 
13.15.02.06

ΥΔΡ 6651.1
Συνολικά: 1.00 τεμ. Χ 185.00 = 185.00

Αντιπληγματική Προστασία δεξαμενής
Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

31 1.3.31
Ν.ΥΔΡ 
13.18.04

ΗΛΜ 31
Συνολικά: 1 τεμ Χ 1,780.00 = 1,780.00

Ροόμετρα DN 80
Είσοδος Booster
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

32 1.3.32

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν αντισκωριακή προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα 
λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής DN 80, ΡΝ 10

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Ν.ΥΔΡ 
13.18.05

ΗΛΜ 31
Συνολικά: 2 τεμ Χ 2,780.00 = 5,560.00

Ροόμετρα DN 125
Προσαγωγοί
2 = 2

Στρογγύλευση:
2

33 1.3.33
Ν.ΥΔΡ 
13.18.06

ΗΛΜ 31
Συνολικά: 1 τεμ Χ 3,340.00 = 3,340.00

Ροόμετρα DN 150
Είσοδος Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

34 1.3.34
Ν.ΥΔΡ 
13.51.05

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 650.00 = 1,300.00

Αναρρόφηση
2 = 2

Στρογγύλευση:
2

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν αντισκωριακή προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα 
λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής DN 125, ΡΝ 10

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν αντισκωριακή προστασία.
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα 
λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής DN 150, ΡΝ 10

Προμήθεια και τοποθέτηση ποδοβαλβίδας (ποτηριού αναρρόφησης), φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο 
GG25, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με τσιμούχα από NBR ή EPDM και σίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, 
διαμέτρου DN 150 PN16
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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35 1.3.35
Ν.ΥΔΡ 
13.52.01.04

ΗΛΜ 87
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 10,610.00 = 21,220.00

Από συλλέκτη προς διαμερίσματα δεξαμενής
2 = 2

Στρογγύλευση:
2

36 1.3.36
Ν.ΥΔΡ 
13.53.01.04

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 230.00 = 460.00

Από συλλέκτη προς διαμερίσματα δεξαμενής
2 = 2

Στρογγύλευση:
2

37 1.3.37
Ν.ΥΔΡ 
13.53.02.02

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 130.00 = 130.00

Αντιπληγματική Προστασία Booster Φυλακτού
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

38 1.3.38
Ν.ΥΔΡ 
13.53.02.05

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου, φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN 1561, σίτα 
φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου 
DN150 PN16

Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου, φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN 1561, σίτα 
φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου 
DN80 PN16

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρου, φλαντζωτού, με σώμα και περίβλημα από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691/EN 1561, σίτα 
φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 10088-3 ενδεικτικού τύπου «Υ» της ΓΕΜΑΚ ή ισοδύναμο, διαμέτρου 
DN 125 PN16
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας στάθμης (φλοτεροβάνας) με πιλότο, φλαντζωτής, με σώμα και περίβλημα από ελατό 
χυτοσίδηρο SG σύμφωνα με EN-JS 1040, ενδεικτικού τύπου SVP της Erhard ή ισοδύναμη μετά των χάλκινων σωληνίσκων Φ8 
κίνησης της βαλβίδας και τον σωλήνα – οδηγό του πλωτήρα από PVC-U Φ200, διαμέτρου DN 125 PN16
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ΗΛΜ 84
Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 320.00 = 320.00

Αντιπληγματική Προστασία Booster Τυχερού
1 = 1

Στρογγύλευση:
1

39 1.3.39
Ν.ΥΔΡ 
13.54.03.04

ΗΛΜ 84
Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 940.00 = 1,880.00

Φρεάτια εκκένωσης δεξαμενών
1+1 = 2

Στρογγύλευση:
2

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1 2.1

Ν.ΑΤΗΕ 
8223.4.1

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 32,500.00 = 32,500.00

Νέα δεξαμενή
Παροχή προς Δεξαμενές Φυλακτού
Booster 1.1: = 1.00

Στρογγύλευση:

Πιεστικό συγκρότημα (booster) ενδεικτικού τύπου SiBoost Smart 2 Helix VE 2205 από ανοξείδωτο
χάλυβα της WILO ή ισοδύναμο, αποτελούμενο από 2 ανοξείδωτες πολυβάθμιες, παράλληλα
συνδεδεμένες, κατακόρυφες αντλίες με ενσωματωμένα inverter, αντικεραυνική προστασία, πλαίσιο
βάσης από χάλυβα γαλβανισμένο με ηλεκτρόλυση, με αποσβεστήρες κραδασμών ρυθμιζόμενου
ύψους για ηχομόνωση, σύστημα απόφραξης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη κάθε αντλίας,
βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε αντλίας, δοχείο μεμβράνης 8 L, PN16 με βαλβίδα
ροής κατά DIN 4807 πλευρά κατάθλιψης, αισθητήρας πίεσης (4-20 mA) πλευρά κατάθλιψης,
μανόμετρο στην κατάθλιψη, αυτόματο σύστημα ελέγχου αντλιών από πλήρως ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου Smart-Controller (SCe) σε χαλύβδινο περίβλημα, προστασία IP 54, που αποτελείται από
εσωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία, μικροεπεξεργαστή με Soft-PLC, αναλογικές και ψηφιακές
εισόδους και εξόδους για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών αντλιών με μετατροπέα συχνότητας, με
παροχή ανά αντλία 30 m3/h & μανομετρικό Η=75m

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 22 50%          ΗΛΜ 
80 50%

Προμήθεια και τοποθέτηση δικλίδας μαχαιρωτής με ωτίδες, με σώμα, σύρτη και έδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 
ενδεικτικού τύπου CMO TYPE A1 ή ισοδύναμη, διαμέτρου DN 125 PN10

Σελίδα 31 από 35



Αναλ.Προμέτρηση

1.00

2 2.2
Ν.ΑΤΗΕ 
8223.4.2

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 41,000.00 = 41,000.00

Νέα δεξαμενή
Παροχή προς Τυχερό
Booster 1.2: 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

3 2.3
Ν.ΑΤΗΕ 
8223.4.3

Συνολικά: 2.00 τεμ Χ 1,550.00 = 3,100.00

Νέα δεξαμενή
Αντλίες εκκένωσης
1+1 = 2.00

Στρογγύλευση:
2.00

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 22 50%          ΗΛΜ 
80 50%

Πιεστικό συγκρότημα (booster) ενδεικτικού τύπου SiBoost Smart 4 Helix VE 2203 από ανοξείδωτο
χάλυβα της WILO ή ισοδύναμο, αποτελούμενο από 4 ανοξείδωτες πολυβάθμιες, παράλληλα
συνδεδεμένες, κατακόρυφες αντλίες με ενσωματωμένα inverter, αντικεραυνική προστασία, πλαίσιο
βάσης από χάλυβα γαλβανισμένο με ηλεκτρόλυση, με αποσβεστήρες κραδασμών ρυθμιζόμενου
ύψους για ηχομόνωση, σύστημα απόφραξης στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη κάθε αντλίας,
βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη κάθε αντλίας, δοχείο μεμβράνης 8 L, PN16 με βαλβίδα
ροής κατά DIN 4807 πλευρά κατάθλιψης, αισθητήρας πίεσης (4-20 mA) πλευρά κατάθλιψης,
μανόμετρο στην κατάθλιψη, αυτόματο σύστημα ελέγχου αντλιών από πλήρως ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου Smart-Controller (SCe) σε χαλύβδινο περίβλημα, προστασία IP 54, που αποτελείται από
εσωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία, μικροεπεξεργαστή με Soft-PLC, αναλογικές και ψηφιακές
εισόδους και εξόδους για τον έλεγχο των ηλεκτρονικών αντλιών με μετατροπέα συχνότητας, με
παροχή ανά αντλία 110 m3/h & μανομετρικό Η=25m

Αντλία νερού βυθιζόμενη κάθετης υγρής τοποθέτησης για άντληση νερού ενδεικτικού τύπου WILO-
DRAIN TS 50 H 133/22 ή ισοδύναμη με περίβλημα υδραυλικού συστήματος και φτερωτή από
πλαστικό, περίβλημα κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα, σύνδεση πίεσης με κάθετο στόμιο
κατάθλιψης και εσωτερικό σπείρωμα, τριφασικός ελαιολίπαντος κινητήρας με θερμική επιτήρηση
και λυόμενο καλώδιο σύνδεσης, με βαλβίδα αντεπιστροφής και ηλεκτρολογική σύνδεση με τον
ηλ.πίνακα με όλα τα απαιτούμενα υλικά. 
ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 22 50%          ΗΛΜ 

80 50%
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4 2.4
Ν.ΑΤΗΕ 
8757.3.1

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 2,100.00 = 2,100.00

Νέα δεξαμενή
1.00 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

5 2.5
Ν.ΑΤΗΕ 
8757.3.2

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 1,400.00 = 1,400.00

Νέα δεξαμενή
1.00 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

6 2.6
Ν.ΑΤΗΕ 
8769.1

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 4,200.00 = 4,200.00

Νέα δεξαμενή
1.00 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

7 2.7
Ν.ΑΤΗΕ 
8840.5.2

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 2,100.00 = 2,100.00

Νέα δεξαμενή
1.00 = 1.00

Στρογγύλευση:

Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσεως δεξαμενής, πλήρης με όλα τα όργανα, λυχνίες, 
διακόπτες μικροαυτόματους ονομαστικής ισχύος 18ΚW

Πλήρης κατασκευή εσωτερικής  και  εξωτερικής  ηλεκτρικής  εγκατάστασης δεξαμενής

Πλήρης κατασκευή συστήματος θεμελιακής  γείωσης με αναμονή σύνδεσης ΣΑΠ δεξαμενής

Πλήρης κατασκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday (ΣΑΠ) 
δεξαμενής

ΗΛΜ 45

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 45

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 45

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 45

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:
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Αναλ.Προμέτρηση

1.00

8 2.8
Ν.ΗΛΜ 
65.10.20.05

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 2,000.00 = 2,000.00

Βανοστάσιο διανομέα
1.00 = 1.00

Στρογγύλευση:
1.00

9 2.9
ΗΛΜ 
65.10.21

ΗΛΜ-82
Συνολικά: 220.00 kg Χ 4.50 = 990.00

Σιδηροτροχιά INP160 17.90 Kg/m
Οροφή βανοστασίου διανομέα
17.9*11,40 = 204.06

Στρογγύλευση: 15.94
220.00

10 2.10
Ν.ΥΔΡ 
65.10.25.04

Συνολικά: 1.00 τεμ Χ 12,000.00 = 12,000.00

Νέα δεξαμενή
1.00 = 1.00

Στρογγύλευση:

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.: ΗΛΜ 58

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Ανυψωτική διάταξη ενδεικτικού τύπου MECS-AM-005 της ΣΠΑΝΕΛΑΣ ή ισοδύναμη
κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, πλήρως εγκατεστημένη, με το
σύστημα κύλισης, πέδησης και ασφάλισης, τις εύκαμπτες καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης
και το χειριστήριο λειτουργίας, φέρουσας ικανότητας, και ανοίγματος σύμφωνα με τα
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-08-03-00 "Γερανογέφυρες
αντλιοστασίων".

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εφεδρικής και συνεχούς ισχύος
33 KVA, τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V 50 περιόδων
αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και γεννήτρια Perkins ή ισοδύναμο με ηλεκτρονικό
ρυθμιστή στροφών, αυτόματο ψηφιακό πίνακα και ηχομονωτικό κάλυμα πλήρες.
Περιλαμβάνεται το πεδίο προστασίας και αυτοματισμού της γεννήτριας με αυτόματο
διακόπτη ισχύος και όλα τα απαιτούμενα όργανα ελέγχου και ενδείξεων και δεξαμενή

 πετρελαίου τουλάχιστον 50 lt. 

ΗΛΜ 63

Σιδηροτροχιές γερανογέφυρας

ΚΩΔ.ΑΝΑΘ.:

Σελίδα 34 από 35



Αναλ.Προμέτρηση

1.00

ΣΥΝΟΛΟ 430,300.51

                                                                    Χημικός Μηχανικός - ΠΕ7

ΔΡ. ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ-ΑΡΧ/ΓΟΣ
ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σουφλί             /         /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
          Ο Ανάδοχος Μελετητής

      Γ.ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ                  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ            
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, 

που είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται 

ςτα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ 

περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα 

εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ 

που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν 

πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα λοιπά Τεφχθ 

Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν 

απόδοςθ των μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ 

ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου  προκφπτει το 

προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ 

εργαςιϊν ι λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. Στισ 

τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, 

δαςμοφσ, ζξοδα εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν 

απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.2 Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και 

βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, 

φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ 

φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων 

και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ 

μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία 

μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και 

λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 

δθμοπράτθςθσ. 

 Το κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. 

οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, 

δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του 

ςυγκεκριμζνου χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι 

τουσ. 

1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και 

αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που 
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κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, 

οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κ.λπ.), νυκτερινισ 

απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ νυκτερινζσ 

ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ 

(εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και 

μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με 

εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι 

του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία 

εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και 

τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε 

ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, 

ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, 

αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ 

καταςκευι των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ 

του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, 

οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των 

παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ 

αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των 

υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο 

υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και 

ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν 

εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από 

το Δθμόςιο 

(β)  Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο 

Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ 

του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.6 Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα 

μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.7 Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ 

κυκλοφορίασ και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των 

μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ 

πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι 

ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κ.λπ., 

κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ 

τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, 

ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.8 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των 
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πάςθσ φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Τ.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ 

μθχανθμάτων, εργαςία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για 

ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ/λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου 

χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, 

θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ 

οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, 

τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για 

οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν απαιτείται) και θ 

απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 

διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ 

κζςθ ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν 

υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία 

άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα 

(άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).  

Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 

ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ 

μθχανθμάτων και προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ 

αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Θ, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω 

εμποδίων,  

(ε)  ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν 

(τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω 

αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα 

του παρόντοσ Τιμολογίου  

(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 

ζργου για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και 

υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.). 
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1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και 

οχθμάτων ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο 

από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι 

κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, 

όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ 

εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του 

εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται 

ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ 

και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και 

ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ 

ςιμανςθσ. 

1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 

αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, 

εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των 

επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν 

απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ 

ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και 

ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο 

εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα 

κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 

*ΟΚΩ+),  

1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που 

απαντϊνται ςτο χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με 

τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ 

αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ 

επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία 

προσ ζλεγχο. 

 1.15 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των 

εντοπιηομζνων με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν 

εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ 

προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για 

τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να 

προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον 

γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και 

ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν. 
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1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ 

ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα 

απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ 

επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των 

προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, 

προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ 

Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων 

Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ 

εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν 

ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των 

εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι 

αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν 

κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. 

μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κ.λπ.) που 

οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των 

ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ 

φφςεωσ δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία 

καταςκευισ του Αναδόχου και απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και 

υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από 

ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), 

κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι 

ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, 

εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ 

υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, 

ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για 

τθν εφαρμογι αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, 

δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και 

απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, 

φρεατίων, τεχνικϊν ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων 

ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ. 

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 

εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ 

ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ, τθν Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν 

προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ 
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λειτουργίασ των υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, 

άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα 

οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν 

λάβει μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι 

άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ 

φφςεωσ δαπάνεσ οι οποίεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ 

αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, 

όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, 

αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα 

λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το 

προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του 

προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Τιμολογίου 

Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α)  Στακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 

τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ 

κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων, 

εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του 

Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Ρερίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων 

και χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. 

(4) Εξοπλιςμοφ  κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ 

διαςφάλιςθ λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ, κακϊσ και 

λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων 

μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των 

χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό  και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ 

Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ 

γενικισ χριςθσ (π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ 

προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου και αποκινθτοποίθςθσ με το 

πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ 

τροποποιιςεισ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 
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(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ και 

Υγείασ/Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Ρροςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και 

λοιπϊν εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για 

μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, 

εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, 

απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ 

επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

(β)  Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν 

(περιλαμβάνει τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν 

ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων) 

(2) Ρροςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν 

προχπόκεςθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε 

περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται 

υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). Ανθγμζνεσ 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ 

αποηθμιϊςεισ. Το επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με 

εξειδικευμζνο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, αςφαλτικά) δεν 

περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc  μετάκλθςθ 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ 

π.χ. χριςθ αυτοκινιτων 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα 

μεταφοράσ προςωπικοφ  

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ 

εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για 

ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ 

(8) Συντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Το αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ 

επιχείρθςθσ, κόςτοσ  ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

  Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου 

βαρφνει τον Κφριο του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά 
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χαρακτθριςτικά ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν 

που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα 

του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο 

παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και 

ακακάρτων από ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ 

αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου και για 

αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται 

αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα τθσ αμζςωσ 

μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα 

   DM:  Θ αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που 

περιλαμβάνεται ςτο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ 

υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ 

πλάκασ του παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το 

λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) Στεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ 

ταινίασ του παρόντοσ Τιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το 

λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm 

Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του 

παρόντοσ Τιμολογίου. 

Ππου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΤΕΡ των οποίων ζχει αρκεί με 

απόφαςθ θ υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται με 

αναφορά ςε ΡΕΤΕΡ ι άλλο πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα ςτουσ 

γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ. 
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Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+ παραπλεφρωσ 

τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΥΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν τθν δαπάνθ τθσ κακαρισ 

μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικών ι προϊόντων. 

 

Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του μεταφορικοφ 

ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 

Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου κακορίηονται οι 

ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km 

 

ε αςτικζσ περιοχζσ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,28   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,20   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακισ βατότθτασ   

 - απόςταςθ < 5 km 0,25   

 - απόςταςθ ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακζσ οδοί   

 - απόςταςθ < 3 km 0,22   

 - απόςταςθ ≥ 3 km 0,20   

Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ αναμονι 

φορτοεκφόρτωςθσ (αςφαλτικά, εκςκαφζσ 

κεμελίων και χανδάκων, μικρισ κλίμακασ 

εκςκαφζσ) 

0,03 

 

 

Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του αςτερίςκου **+ των 

άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε κυβικά 

μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.  

 

Σε καμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ 

προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα επιμετροφμενα m3 κάκε εργαςίασ, 

όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

 

Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν τιμολόγιο, 

προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται με **+, και 

ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό ανακεώρθςθσ (δεν 
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προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεώρθςθ του μεταφορικοφ ζργου). 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Στο παρόν τιμολόγιο περιλαμβάνονται οι γενικοί και ειδικοί όροι τρόπου επιμζτρθςθσ των 

εργαςιϊν, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτα περιγραφικά τιμολόγια Οικοδομικϊν, 

Υδραυλικϊν και ΘΛΜ Ζργων ΝΕΤ – Ζκδοςθ 19-05-2017 

 

Στισ τιμζσ του παρόντοσ τιμολογίου περιλαμβάνονται επιπλζον: 

 

2.1 Θ δαπάνθ για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ αποςτατϊν από ινοτςιμζντο 

(distance tubes) τθσ Maxfrank ι ιςοδυνάμων για τθν διζλευςθ των φουρκετϊν και τθν 

διατιρθςθ του πάχουσ των τοιχείων. Η τοποκζτθςθ ξφλινων τάκων, τρυποξφλων και 

φουρκετών μζςω απλών ςωλθνίςκων από πλαςτικό ι μζταλλο απαγορεφεται. 

2.2 Θ δαπάνθ για τθν ςφράγιςθ όλων των οπϊν τθσ διζλευςθσ των φουρκετϊν με 

τάπεσ, οι οποίεσ τοποκετοφνται αμφίπλευρα με κόλλα Repoxal δφο ςυςτατικϊν τθσ 

Maxfrank ι ιςοδφναμθσ 

2.3 Οι ξυλότυποι εμφανϊν ςκυροδεμάτων , όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 1.2.3 (ΥΔ 

9.06), κα είναι αρίςτθσ κατάςταςθσ και κα ζχουν χρθςιμοποιθκεί μζχρι πζντε φορζσ. 
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1. ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 

1.1. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

1.1.1 

20.02  Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ για τθν δθμιουργία υπογείων 

κλπ χϊρων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2112  

 

Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ με χριςθ μθχανικϊν μζςων για τθν 

δθμιουργία υπογείων κλπ χϊρων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου και τθν ΕΤΕΡ 02-03-

00-00 "Γενικζσ εκςκαφζσ κτιριακϊν ζργων", ελαχίςτθσ πλευράσ κάτοψθσ άνω των 3,00 m 

και ςυγχρόνωσ ολικισ επιφανείασ κάτοψθσ μεγαλυτζρασ των 12,00 m2, ςε βάκοσ μζχρι 

2,00 m από τθν προςπελάςιμθ από τροχοφόρα ςτάκμθ του εκςκαπτομζνου χϊρου, εν 

ξθρϊ ι εντόσ φδατοσ βάκουσ ζωσ 0,30 m, του οποίου θ ςτάκμθ, είτε θρεμεί είτε 

υποβιβάηεται με εφ' άπαξ ι ςυνεχι άντλθςθ (θ οποία πλθρϊνεται ιδιαίτερα), με τθν 

μόρφωςθ των παρειϊν ι πρανϊν και του πυκμζνα, τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ςποραδικζσ 

αντιςτθρίξεισ των παρειϊν και τθν ςυςςϊρευςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε μζςθ 

απόςταςθ ζωσ 30 m. 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ, με τθν μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν 

ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά τθν εκςκαφι.  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Δφο και ογδόντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 2,80  

 

 

20.06  Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν βάκουσ μεγαλφτερου των 2,00 m  

Ρρόςκετθ αποηθμίωςθ εκςκαφϊν ανά ηϊνθ πάχουσ 2,00 m πζραν του αρχικοφ βάκουσ 

των 2,00 m. 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) επί ορφγματοσ. Επιμζτρθςθ με λιψθ διατομϊν προ και μετά 

τθν εκςκαφι.  

 

1.1.2 

20.06.01  για τισ γενικζσ εκςκαφζσ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2132  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Σαράντα πζντε λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 0,45     

 

3.15 Εκςκαφι και επαναπλιρωςθ χανδάκων αρδευτικοφ δικτφου ι υπογείων δικτφων 

ςωλθνϊςεων εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6065 
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Εκςκαφι και επαναπλιρωςθ χάνδακα για τθν τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων αρδευτικϊν 

δικτφων, εξωτερικϊν υδραγωγείων ι υπογείων καλωδίων, εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν 

και εκτόσ καταςτρϊματοσ οδϊν.  

 

Ο εγκιβωτιςμόσ τθσ ςωλινωςθσ με κραυςτά υλικά, ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτθν 

μελζτθ τυπικι διατομι του δικτφου, επιμετράται ιδιαιτζρωσ ςφμφωνα με τα οικεία άρκρα 

του Τιμολογίου. 

 

Στο παρόν άρκρο περιλαμβάνεται, πζραν τθσ εκςκαφισ, θ ςυμπλιρωςθ του υπολοίπου 

όγκου του ορφγματοσ, μετά τθν τοποκζτθςθ και τον εγκιβωτιςμό τθσ ςωλινωςθσ, με τα 

προϊόντα τθσ εκςκαφισ, κακϊσ και θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των πλεοναηόντων 

προϊόντων εκςκαφισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

 

Επιμζτρθςθ ανά m3 ορφγματοσ, βάςει ςτοιχείων αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν, εντόσ των 

προβλεπομζνων από τθν μελζτθ γραμμϊν πλθρωμισ. 

 

1.1.3 

3.15.01   Σε κάκε είδοσ εδάφθ, εκτόσ από βραχϊδθ 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ζνα και είκοςι τζςςερα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 1,24 

 

1.1.4 

20.10  Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2162  

 

Επίχωςθ με προϊόντα εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν ι κατεδαφίςεων διαμορφωμζνων χϊρων 

ι τμθμάτων αυτϊν, ςε μζςθ απόςταςθ από τθν κζςθ εξαγωγισ των άνω προιόντων ζωσ 

10,00 m, με τθν ζκριψθ, διάςτρωςθ κατά ςτρϊςεισ ζωσ 30 cm, διαβροχι και 

ςυμπφκνωςθ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 02-07-02-00 "Επανεπιχϊςεισ 

ςκαμμάτων κεμελίων τεχνικϊν ζργων". 

 

Στθν περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υλικϊν προζλευςθσ δανειοκαλάμου, εφαρμόηεται ο 

αςτερίςκοσ **+, ο οποίοσ ςε αντίκετθ περίπτωςθ μθδενίηεται. 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου.  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Τζςςερα και πενιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 4,50     
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1.1.5 

20.30  Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφϊν με μθχανικά μζςα 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2171 

 

Φορτοεκφόρτωςθ με μθχανικά μζςα επί αυτοκινιτου προσ μεταφορά πάςθσ φφςεωσ 

προϊόντων εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν και κατεδαφίςεων, με τθν ςταλία του αυτοκινιτου. 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςε όγκο ορφγματοσ.  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ενενιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 0,90     

 

1.1.6 

3.16 Διάςτρωςθ προιόντων εκςκαφισ.  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6070 

 

Διάςτρωςθ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν προϊόντων εκςκαφισ που ζχουν προςκομιςκεί ςτον 

χϊρο απόκεςθσ, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 02-05-00-00 "Διαχείριςθ υλικϊν από εκςκαφζσ 

και αξιοποίθςθ αποκεςιοκαλάμων"και τα κακοριηόμενα ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

του ζργου. 

Ρεριλαμβάνεται θ τακτοποίθςθ των προςκομιηομζνων υλικϊν κατά ςτρϊςεισ, θ ελαφρά 

ςυμπφκνωςθ με διελεφςεισ του εξοπλιςμοφ διάςτρωςθσ και θ διάνοιξθ τάφρων για τθν 

διόδευςθ των ομβρίων ςτθν περιοχι του αποκεςιοκαλάμου. 

Επιμζτρθςθ με βάςθ τοισ αποδεκτζσ ποςότθτεσ εκςκαφϊν, ςφμφωνα με τα οικεία άρκρα 

του τιμολογίου.  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Είκοςι ζνα λεπτά     

 Αρικμθτικϊσ: 0,21      

 

1.1.7 

Αρκρο 5.04 Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με προϊόντα εκςκαφϊν, με 

ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6067 

 

Επίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ ι ςτθν ηϊνθ διζλευςθσ 

οδικϊν αξόνων, ςε ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν του 

ζργου που ζχουν αποτεκεί παραπλεφρωσ ι δάνεια χϊματα που ζχουν μεταφερκεί επί 

τόπου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων 

υπογείων δικτφων'' 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται οι πλάγιεσ μεταφορζσ των προϊόντων που ζχουν 

αποτεκεί ι προςκομιςκεί, θ ζκριψθ ςτό όρυγμα με μθχανικά μζςα και χειρωνακτικά 
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(όπου απαιτείται), θ διάςτρωςθ ςε ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι (με τθν 

προμικεια και μεταφορά επί τόπου του νεροφ) και θ ςυμπφκνωςθ με δονθτικοφσ 

ςυμπυκνωτζσ διαςτάςεων αναλόγων του πλάτουσ του ορφγματοσ, οφτωσ ϊςτε να 

επιτευχκεί βακμόσ ςυμπφκνωςθσ που αντιςτοιχεί ςε ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα ίςθ κατ' 

ελάχιςτο με το 95% αυτισ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά κατά τθν τροποποιθμζνθ 

δοκιμι Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου επίχωςθσ ορυγμάτων. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ζνα και πενιντα πζντε λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:  1,55 

 

1.1.8 

Αρκρο 5.07  Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ 

λατομείου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6069 

 

Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςθλινων εντόσ ορφγματοσ με άμμο προζλευςθσ 

λατομείου, ςφμφωνα με τισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΕΤΕΡ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 

α. Θ προμικεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του ζργου. 

β. Θ προςζγγιςθ, ζκριψθ και διάςτρωςθ του υλικοφ ςτο όρυγμα. 

γ. Θ ιςοπζδωςθ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ και θ τφπανςθ ι ελαφρά ςυμπφκνωςθ τθσ 

ςτρϊςθσ εγκιβωτιςμοφ ζτςι ϊςτε να περιβάλλει πλιρωσ τουσ ςωλινεσ, με ιδιαίτερθ 

προςοχι για τθν αποφυγι ηθμιϊν ςτθν ςωλθνογραμμι. 

 

Τιμι για ζνα κυβικό μζτρο (m3) επίχωςθσ ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ 

από τθν μελζτθ γραμμζσ πλθρωμισ (τυπικζσ διατομζσ αγωγϊν) 

Μεταφορικά:  58,00Χ0,19  =  11,02 

Σφνολο (1m3) + μτφ :  11,30 + 11,02 = 22,32 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Είκοςι δφο και τριάντα δφο λεπτά    

 Αρικμθτικϊσ:   22,32 

 

Αρκρο 5.09      Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με αμμοχαλικϊδθ υλικά 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6067 

 

Εξυγιάνςεισ εδάφουσ κεμελίωςθσ διαφόρων καταςκευϊν ςε οποιαδιποτε κζςθ του 

ζργου (περιλαμβανομζνων εξυγιάνςεων πυκμζνα χανδάκων ςωλθνϊςεων) με 

αμμοχαλικϊδθ υλικά κατά ςτρϊςεισ, πάχουσ, κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ και βακμοφ 

ςυμπφκνωςθσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου. 
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Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ πρόμικεια και μεταφορά επί τόπου, από 

οποιαδιποτε απόςταςθ, των αμμοχαλικωδϊν υλικϊν, θ διάςτρωςθ και θ ςυμπφκνωςι 

τουσ με χριςθ καταλλιλου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3). Επιμζτρθςθ με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 

 

1.1.9 

5.09.02   Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτά υλικά λατομείου 

Μεταφορικά:  58,00Χ0,19  =  11,02 

Σφνολο (1m3) + μτφ :  10,30 + 11,02 = 21,32 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Είκοςι ζνα και τριάντα δφο λεπτά  

 Αρικμθτικϊσ:  21,32 

 

1.1.10 

22.04  Κακαιρζςεισ πλινκοδομϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2222 

 

Κακαίρεςθ πλινκοδομϊν κάκε είδουσ. Συμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ φφςεωσ 

απαιτοφμενα ικριϊματα, οι προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων 

ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 14-02-02-01 "Τοπικι 

αφαίρεςθ τοιχοποιίασ με εργαλεία χειρόσ". 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ.  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Δζκα πζντε και εβδομιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 15,70     

 

22.15  Κακαίρεςθ μεμονωμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.  

Κακαίρεςθ και τεμαχιςμόσ μεμονωμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα, πλιν δαπζδων.  

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ του πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και 

εργαλείων, των ικριωμάτων και προςωρινϊν αντιςτθρίξεων και θ ςυςςϊρευςθ των 

προϊόντων ο τεμαχιςμόσ των ευμεγζκων ςτοιχείων ςκυροδζματοσ και θ μεταφορά τουσ 

ςτισ κζςεισ φόρτωςθσ,, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 15-02-01-01 "Κακαιρζςεισ 

ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα". 

 

1.1.11 

22.15.01  Με εφαρμογι ςυνικων μεκόδων κακαίρεςθσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2226 

Εφαρμογι ςυνικων τεχνικϊν κακαίρεςθσ με χριςθ υδραυλικισ ςφφρασ ςε ςυνδυαςμό ι 

μθ με πιςτολζτα πεπιεςμζνου αζρα και ςυναφι εξοπλιςμό.  



ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΥΧΕΟΥ 

ΜΕΛΕΤΘΤΘΣ: ΣΥΝΑΜΟΓΘ ΜΕΛΕΤΩΝ                                Σελίδα 18 από 57 

  

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) πραγματικοφ όγκου προ τθσ κακαιρζςεωσ 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ρενιντα ζξι 

 Αρικμθτικϊσ: 56,00     

 

22.65  Αποξιλωςθ κιγκλιδωμάτων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2275  

 

Αποξιλωςθ κιγκλιδωμάτων, οποιουδιποτε ςχεδίου και διαςτάςεων, με τθν ςυςςϊρευςθ 

των αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ και τθν ταξινόμθςθ και αποκικευςθ των χρθςίμων 

υλικϊν. 

 

1.1.12 

22.65.02  Για μεταλλικά κιγκλιδϊματα  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξθλωκζντων ςτοιχείων βάςει ηυγολογίου. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Τριάντα πζντε λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 0,35    

 

 

1.1.13 

23.03  Ικριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2303  

 

Ικριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά ςυμβατικοφ τφπου, με δάπεδο εργαςίασ από μαδζρια, 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-03-00-00 "Ικριϊματα". 

 

Στθν τιμι μονάδασ ςυμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικϊν πλαιςίων και 

ςτθριγμάτων, θ μεταφορά των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν επί τόπου του ζργου, θ εργαςία 

ςυναρμολόγθςθσ και αποςυναρμολόγθςθσ των ικριωμάτων και θ φκορά τθσ ξυλείασ και 

των μεταλλικϊν μερϊν. 

 

Τα ικριϊματα κα είναι επαρκϊσ ςτερεωμζνα επί τθσ επιφανείασ του κτιρίου, δε κα 

παρουςιάηουν κινθτότθτα και μεγάλα βζλθ κάμψεωσ και κα φζρουν κιγκλιδϊματα 

αςφαλείασ και κλίμακεσ ανόδου. 

 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι μόνον ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τθν μελζτθ 

του ζργου θ καταςκευι ιδιαιτζρων ικριωμάτων (πζραν αυτϊν που κεωροφνται ανθγμζνα 

ςτισ επί μζρουσ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν) ι κατόπιν ειδικισ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ.  

 

Ωσ επιφάνεια προσ επιμζτρθςθ λαμβάνεται θ επιφάνεια του κτιρίου επί τθσ οποίασ 

εκτελοφνται οι εργαςίεσ, προςαυξανόμενθ κατά τισ παράπλευρεσ προεξοχζσ του 



ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΥΧΕΟΥ 

ΜΕΛΕΤΘΤΘΣ: ΣΥΝΑΜΟΓΘ ΜΕΛΕΤΩΝ                                Σελίδα 19 από 57 

  

ικριϊματοσ, εφ' όςον ζχουν βάκοσ μεγαλφτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 

ενδεχόμενεσ κoρωνίδεσ, κορνίηεσ κλπ,  

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2).  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ρζντε και εξιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 5,60    

 

 

1.1.14 

23.05 Ρετάςματα αςφαλείασ επί ικριωμάτων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2304  

 

Ρετάςματα αςφαλείασ (κατακόρυφα ι κεκλιμζνα ι οριηόντια πζρα από τα δάπεδα 

εργαςίασ των ικριωμάτων, ςανιδϊματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από ςανίδεσ ι 

μεταλλικά φφλλα, για τθν προςταςία των διερχομζνων από πτϊςεισ υλικϊν, 

διαμορφωμζνα ςφμφωνα με τθν μελζτθ ι και τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, πλιρθ με 

τουσ απαιτοφμενουσ ςυνδζςμουσ, ςτθρίγματα και διαδοκίδωςθ. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πραγματικισ επιφάνειασ ςανιδϊματοσ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ρζντε και εξιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 5,60    
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1.2 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΌ ΚΤΡΟΔΕΜΑ-ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 

1.2.1 

Ν.ΥΔ 5.26.1 Σφςτθμα ειςαγωγισ ενζματοσ ειδικισ ρθτίνθσ για χριςθ ςε πόςιμο νερό 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7104  

 

Σφςτθμα ειςαγωγισ ενζματοσ ειδικισ ρθτίνθσ για χριςθ ςε πόςιμο νερό χωρίσ διαλφτεσ, 

χωρίσ χρωςτικζσ, δφο ςυςτατικϊν με βάςθ τθν πολυουρεκάνθ, που αντιδρά ςε επαφι με 

τθν υγραςία  ενδεικτικοφ τφπου INTECTIN-TW-PU τθσ MAX FRANK ι ιςοδφναμου 

εφφθμου Οίκου για τθν υδατοςτεγι ςφράγιςθ αρμϊν  διακοπισ ςκυροδζτθςθσ με χριςθ 

ειδικοφ ςωλινα ειςαγωγισ ενζματοσ (injection hose) μίασ χριςεωσ ενδεικτικοφ τφπου 

INTEC STANDARD τθσ MAX FRANK ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου, εγκιβωτιςμζνου εντόσ 

ςκυροδζματοσ. 

 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) ςωλινα ενζματοσ, πλιρωσ τοποκετθμζνου με τθν ρθτίνθ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Είκοςι οκτϊ     

 Αρικμθτικϊσ: 28,00   

 

1.2.2 

9.01   Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6301 

 

Απλοί ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι (καλοφπια) επιπζδων επιφανειϊν καταςκευϊν πάςθσ 

φφςεωσ υδραυλικϊν ζργων από ςκρόδεμα, όπωσ ανοικτϊν και κλειςτϊν αγωγϊν 

ορκογωνικισ διατομισ ,ςε ευκυγραμμία ι καμπφλθ, βάκρων, τοίχων, πλακϊν, φρεατίων 

κ.λ.π. ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ πάνω ι κάτω από το δάπεδο εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ και τισ ΕΤΕΡ 01-03-00-00 "Ικριϊματα" και 01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευϊν 

από ςκυρόδεμα (τφποι)" 

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 

- Θ προςκόμιςθ επί τόπου των ζργων όλων των απαιτουμζνων υλικϊν για τθν 

διαμόρφωςθ των καλουπιϊν (ανάλογα με το ςφςτθμα του καλουπιοφ που 

εφαρμόηεται) 

- Οι εργαςίεσ ανζγερςθσ του καλουπιοφ (ξυλοτφπου, μεταλλοτφπου, 

πλαςτικοτφπου ι/και ςυνδυςμοφ αυτϊν), ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτθν 

γεωμετρία των εκάςτοτε προσ ςκυροδζτθςθ ςτοιχείων, ςφμφωνα τισ 

κακοριηόμενεσ απο τθν μελζτθ διαςτάςεισ, ανοχζσ και απαιτιςεισ επιφανειακϊν 

τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται θ απαςχόλθςθ ειδικευμζνου και μι 

προςωπικοφ κακϊσ και όλα τα εργαλεία και λοιπά μζςα και εξοπλιςμόσ που 

απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιιϊν. 

- Θ ανζγερςθ των πάςθσ φφςεων ικριωμάτων ι/και βοθκθτικϊν καταςκευϊν που 
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απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ, ςτερζωςθ και ςυγκράτθςθ των καλουπιϊν. 

- Θ διαμόρφωςθ κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπϊν και διαβακρϊν για τθν ευχερι 

και αςφαλι διακίνθςθ του προςωπικοφ του ςυνεργείου ςκυροδζτθςθσ 

- Θ επάλειψθ του ξυλοτφπου με υλικό διευκόλυνςθσ τθσ αποκόλλθςθσ 

- Θ πλιρθσ αποςυναρμολόγθςθ των καλουπιϊν μετά τθν παρζλευςθ του 

κακοριηομζνου από τθν μελζτθ χρόνου παραμονισ τουσ, κακϊσ και θ 

ςυγκζντρωςθ, ςυςκευαςία, φόρτωςθ και μεταφορά των υλικϊν. 

- Ο πλιρθσ κακαριςμόσ των επιφανειϊν του ςκυροδζματοσ από προεξζχοντα 

ςτοιχεία πρόςδεςθσ (τηαβζτεσ, καρφιά, ςφρματα κλπ). 

- Θ αποκατάςταςθ τυχόν φωλεϊν ςτισ αποκαλυπτόμενεσ επιφάνεισ του 

ςκυροδζματοσ με τςιμεντοκονία ι τςιμεντοειδι υλικά, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ ι/και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 

- Ο πλιρθσ κακαριςμόσ του εργοταξίου από πάςθσ φφςεωσ υπολείματα υλικϊν 

καταςκευισ ικριωμάτων και καλουπιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιςυλλογισ 

των αχριςτων καρφοβελονϊν. 

- Θ φκορά και θ απομείωςθ των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν καταςκευισ ικριωμάτων και 

καλουπιϊν. Σε καμμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ χριςθ φκαρμζνων ι 

παραμορφωμζνων υλικϊν (ξυλείασ, μεταλλικϊν ςτοιχείων κλπ)  

- Θ δαπάνθ των πάςθσ φφςεωσ πλαγίων μεταφορϊν εντόσ του εργοταξίου, με ι 

χωρίσ μθχανικά μζςα 

- Θ δαπάνθ των υλικϊν πρόςδεςθσ, ςτερζωςθσ, και ςυνδζςεων πάςθσ φφςεωσ 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) αναπτυγμζνθσ επιφάνειασ ςε επαφι με το ςκυρόδεμα. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Οκτϊ και είκοςι λεπτά  

 Αρικμθτικϊσ:  8,20   

 

1.2.3 

9.06 Ρρόςκετθ τιμι για τθν διαμόρφωςθ επιμελθμζνων τελειωμάτων επιφανειϊν 

ςκυροδζματοσ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6304 

 

Ρρόςκετθ τιμι για τθν διαμόρφωςθ επιμελθμζνων τελειωμάτων εμφανϊν επιφανειϊν 

ςκυροδζματοσ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν μελζτθ του ζργου.   

 

Στθν παροφςα τιμι μονάδοσ, θ οποία εφαρμόηεται παράλλθλα με τισ λοιπζσ τιμζσ 

καλουπιϊν του Τιμολογίου, περιλαμβάνονται όλεσ οι επιπλζον δαπάνεσ των εργαςιϊν και 

χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ τθσ προδιαγραφόμενθσ 

υψθλισ ποιότθτασ επιφανειακοφ τελειϊματοσ (χριςθ πλανιςμζνθσ ξυλείασ ξυλοτφπων, 

προφιλ ςκοτιϊν, φαλτςογωνιζσ, αντικολλθτικζσ επαλείψεισ ξυλοτφπων κλπ). 

 

Τιμι (πρόςκετθ) ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ζτοιμου επιφανειακοφ τελειϊματοσ 

ςκυροδζματοσ  
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ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Ζξι και πενιντα λεπτά  

 Αρικμθτικϊσ:  6,50    

 

1.2.4 

Ν.ΥΔ 9.06.01 Βελτίωςθ - ςκλιρυνςθ & ςτεγανοποίθςθ επιφανειϊν εμφανϊν 

ςκυροδεμάτων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6304 

 

Βελτίωςθ - ςκλιρυνςθ & ςτεγανοποίθςθ επιφανειϊν εμφανϊν ςκυροδεμάτων με 

επζνδυςθ ενδεικτικοφ τφπου Zemdrain τθσ MaxFrank ι ιςοδφναμθ, τοποκζτθςθ 

αποςτατϊν με οπι από ινοτςιμζντο και ςφράγιςθ οπϊν των αποςτατϊν με τάπεσ και 

κόλλα τφπου Repoxal ι ιςοδυνάμων. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) ζτοιμου επιφανειακοφ τελειϊματοσ ςκυροδζματοσ  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Είκοςι ζξι και είκοςι λεπτά  

 Αρικμθτικϊσ:  26,20 

 

1.2.5 

38.18  Διαμόρφωςθ εγκοπϊν και εςοχϊν ςε επιφάνειεσ από ςκυρόδεμα 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 3816 

 

Διαμόρφωςθ φαλτςογωνιϊν, εγκοπϊν, ςκοτιϊν, ςε επιφάνειεσ ςτοιχείων από 

ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 01-05-00-00 "Καλοφπια 

εμφανοφσ (ανεπζνδυτου) ζγχυτου ςκυροδζματοσ",με χριςθ ξφλινων ι πλαςτικϊν 

πθχίςκων διατομισ ζωσ 75x75 mm, οι οποίοι ςτερεϊνονται ςτουσ ξυλοτφπουσ. 

Ρεριλαμβάνεται θ αποκατάςταςθ τοπικϊν φκορϊν που είναι δυνατόν να προκλθκοφν 

κατά τθν αφαίρεςθ του ξυλοτφπου, με χριςθ τςιμεντοκονίασ ι επιςκευαςτικοφ 

κονιάματοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 

 

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (m)  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Δφο και ογδόντα λεπτά  

 Αρικμθτικϊσ:  2,80 

 

9.10 Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ  

 

Ραραγωγι ι προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ 

ςκυροδζματοσ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ι ποιότθτοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (ΚΤΣ) και του 

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όςον δεν αντιβαίνουν προσ τισ διατάξεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), κακϊσ και τισ 

απαιτιςεισ τθσ Μελζτθσ.  
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Επιςθμαίνεται ότι θ  καταςκευι των καλουπιϊν επιμετράται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία 

άρκρα του ΝΕΤ ΥΔ. 

 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται: 

 

α. Θ προμικεια, θ μεταφορά από οποιαδιποτε απόςταςθ ςτθ κζςθ του ζργου, του 

ςκυροδζματοσ, εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα, ι θ προμικεια, 

φορτοεκφόρτωςθ όλων των απαιτοφμενων υλικϊν (αδρανϊν, τςιμζντων, νεροφ) για τθν 

παραςκευι του ςκυροδζματοσ, εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευάηεται ςτο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλίεσ των αυτοκινιτων μεταφοράσ αδρανϊν υλικϊν και 

ςκυροδζματοσ, θ παραςκευι το μίγματοσ και θ μεταφορά του ςκυροδζματοσ ςτθν κζςθ 

διάςτρωςθσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τιμι ανά κατθγορία ςκυροδζματοσ ςυμπεριλαμβάνεται θ  δαπάνθ 

τθσ εκάςτοτε απαιτοφμενθσ ποςότθτασ τςιμζντου για τθν επίτευξθ των προβλεπομζνων 

χαρακτθριςτικϊν (αντοχισ, εργαςίμου κλπ) υπό τθν εφαρμοηόμενθ κοκκομετρικι 

διαβάκμιςθ των αδρανϊν κατά περίπτωςθ.  Σε ουδεμία περίπτωςθ επιμετράται ιδιαίτερα 

θ ενςωματοφμενθ ποςότθτα τςιμζντου ςτο ςκυρόδεμα. 

 

Θ απαιτοφμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και θ περιεκτικότθτα ςε τςιμζντο 

για τθν επίτευξθ τθσ ηθτοφμενθσ χαρακτθριςτικισ αντοχισ του  ςκυροδζματοσ 

κακορίηεται εργαςτθριακά με δαπάνθ του Aναδόχου. 

 

β. Τα πάςθσ φφςεωσ πρόςκετα (πλιν ρευςτοποιθτικϊν) που προβλζπονται από τθν 

εγκεκριμζνθ, κατά περίπτωςθ, μελζτθ ςυνκζςεωσ επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ. 

 

γ. Θ  χριςθ δονθτϊν μάηασ ι/και επιφανείασ και θ διαμόρφωςθ τθσ άνω ςτάκμθσ 

(τελικισ ι προςωρινισ) των ςκυροδοτουμζνων ςτοιχείων, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 

ςτθν μελζτθ του ζργου.   

 

δ. Θ ςταλία των οχθμάτων μεταφοράσ του ςκυροδζματοσ (βαρζλεσ), θ μετάβαςθ επί 

τόπου, το ςτιςιμο και θ επιςτροφι τθσ αντλίασ ςκυροδζματοσ, κακϊσ και θ περιςυλλογι, 

φόρτωςθ και απομάκρυνςθ τυχόν υπερχειλίςεων ι περιςςεφματοσ ςκυροδζματοσ που 

ζχει προςκομιςκεί ςτθν κζςθ ςκυροδζτθςθσ.  

 

ε. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ πρόςκετθ επεξεργαςία διαμόρφωςθσ δαπζδων ειδικϊν 

απαιτιςεων (λ.χ. βιομθχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμζσ του παρόντοσ άρκρου είναι γενικισ εφαρμογισ και δεν εξαρτϊνται από το 

μζγεκοσ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (εκτόσ από τθν περίπτωςθ των μικρϊν 

απομακρυςμζνων τεχνικϊν ζργων, για τα οποία εφαρμόηεται θ προςαφξθςθ τιμισ που 

κακορίηεται ςτο άρκρο ΥΔ 9.13), τθν ολοκλιρωςι τουσ ςε μία ι περιςςότερεσ φάςεισ 
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(τμθματικι εκτζλεςθ) ι τυχόν τοπικοφσ περιοριςμοφσ και δυςχζρειεσ (εξαςφάλιςθ τθσ 

κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςτενότθτα χϊρου, προςταςία γειτονικϊν 

καταςκευϊν, δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ του ςκυροδζματοσ, ςκυροδζτθςθ υπό ακραίεσ 

καιρικζσ ςυνκικεσ κλπ). 

 

Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ ΕΤΕΡ: 

 

01-01-01-00:  Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ  

01-01-02-00:  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-03-00:  Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ  

01-01-04-00: Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

01-01-05-00: Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

01-01-07-00: Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ προςκικθ νεροφ ςτο ςκυρόδεμα επί τόπου 

του ζργου. Επίςθσ απαγορεφεται θ χριςθ του ςκυροδζματοσ μετά τθν παρζλευςθ 90 

λεπτϊν από τθν ανάμιξθ, εκτόσ εάν εφαρμοςκοφν επιβραδυντικά πρόςκετα με βάςθ 

ειδικι μελζτθ ςυνκζςεωσ. 

 

Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) καταςκευαςκζντοσ ςτοιχείου από ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με 

τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαςτάςεισ. 

 

1.2.6 

9.10.03  Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15   

  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ   ΥΔ 6326 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Εβδομιντα επτά 

 Αρικμθτικϊσ:  77,00   

 

1.2.7 

9.10.04  Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20   

  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ   ΥΔ 6327 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ογδόντα δφο 

 Αρικμθτικϊσ:   82,00  

 

1.2.8 

9.10.05  Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25   

  Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ   ΥΔ 6329 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ογδόντα οκτϊ   

 Αρικμθτικϊσ:    88,00 

 

1.2.9 
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9.26  Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων υδραυλικϊν ζργων  

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΥΔ 6311 

 

Ρρομικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ πάςθσ 

φφςεωσ καταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων, μορφισ διατομϊν και κατθγορίασ (χάλυβασ 

B500A, B500C και δομικά πλζγματα) ςφμφωνα με τθν μελζτθ, διαμόρφωςι του ςφμφωνα 

με τθν μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και 

τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν 

ΕΤΕΡ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων" 

 

Θ τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι 

τθσ επιφανείασ ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κλπ). 

 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα βάςει αναλυτικϊν 

Ρινάκων Οπλιςμοφ. Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ 

μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν 

Υπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  

 

Οι Ρίνακεσ κα ςυνταςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν 

λεπτομερϊσ τισ διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ 

τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί 

μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά διάμετρο και το ολικό βάροσ. 

Οι ωσ άνω Ρίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα υπογράφονται από 

τον Ανάδοχο και τθν Υπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν. 

 

Το ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-

1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. Σε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται 

αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 

 

 

 

Ονομ.  

διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 

διατομι  

(mm2) 

Ονομ.  

μάηα/ 

μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

ςυγκολλθμζνα 

πλζγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 
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Ονομ.  

διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 

διατομι  

(mm2) 

Ονομ.  

μάηα/ 

μζτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

ςυγκολλθμζνα 

πλζγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στθν τιμι μονάδασ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και 

τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό με ςφρμα, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ 

διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ  

 Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers) για τθν εξαςφάλιςθ του 

προβλεπόμενου από τθν μελζτθ πάχουσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, κακϊσ και 

αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2), εκτόσ αν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου 

προβλζπετει ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ και πλθρωμι αυτϊν. 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το 

δάπεδο εργαςίασ.  

 Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων 

ανάρτθςθσ που τυχόν κα απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 

 Θ απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ενενιντα οκτϊ λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   0,98   

 

1.2.10 

38.20.03 Δομικά πλζγματα B500C (S500s) 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3873 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ζνα και ζνα λεπτό 

 Αρικμθτικϊσ: 1,01     

 

1.2.11 

38.45  Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 3873 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ πλαςτικϊν ι από τςιμεντοειδι υλικά ςτθριγμάτων 

(αποςτατιρεσ) χαλυβδίνου οπλιςμοφ ςτοιχείων από ςκυρόδεμα, για τθν επίτευξθ τθσ 

προβλεπόμενθσ από τουσ κανονιςμοφσ και τθν μελζτθ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, ςε 

οποιαδιποτε τμιματα του ζργου και ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) επιφανείασ ξυλοτφπου.  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Δφο και είκοςι λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 2,20     

 

10.02     Εφκαμπτεσ ταινίεσ ςτεγανοποίθςθσ αρμϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα 

εςωτερικοφ τφπου (Waterstops) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6373 

 

Εφκαμπττεσ ταινίεσ ςτεγανοποίθςθσ αρμϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα, εςωτερικοφ 

τφπου, από  PVC- (πλαςτικοποιθμζνο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ι NBR (nitrile butadiene 

rubber: ςυνκετικό ελαςτικό), ςφμφωνα με το Ρρότυπο DIN 18541 ι βουλκανιςμζνο 

ελαςτομερζσ υλικό ςφμφωνα με το Ρρότυπο DIN 7865-2, ι πολυαικυλζνιο (Ε), 

ενςωματωμζνεσ και ςτερεωμζνεσ περί το μζςον τθσ  διατομισ του ςτοιχείου (τοιχϊματα 

και πυκμζνεσ διωρφγων, δεξαμενζσ, χυτοί επί τόπου οχετοί από ςκυρόδεμα κλπ). 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ, τισ οδθγίεσ του παραγωγοφ και τθν ΕΤΕΡ 08-05-02-02 "Ταινίεσ 

ςτεγάνωςθσ αρμϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (waterstops)". 

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ελαςτικϊν ταινιϊν, θ ειδικι 

διαμόρφωςθ του ξυλοτφπου για τθν ςυγκράτθςθ τθσ ταινίασ ςτθν κζςθ τθσ κατά τθν 

ςκυροδζτθςθ, οι ενϊςεισ με παράκεςθ, ςυγκόλλθςθ ι ψυχρό βουλκανιςμό, τα πάςθσ 

φφςεωσ ειδικά τεμάχια, τα υλικά ςυγκόλλθςθσ και ςτερζωςθσ, κακϊσ και θ απομείωςθ 

και φκορά των ταινιϊν.  

  

Τιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) ταινίασ, πλιρωσ τοποκετθμζνθσ. 

 

1.2.12 

10.02.03  Για ταινίεσ πλάτουσ 300 mm 
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ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Είκοςι τρία και είκοςι λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 23,20    

 

1.2.13 

Ν.ΤΔΡ 10.33.1.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςωλινοσ ινοτςιμζντου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex 3000 για 

ςτεγανι διζλευςθ ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm 

τθσ Doyma ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου. 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ εντόσ ξυλοτφπου και ςτισ κζςεισ, όπου προβλζπεται να 

περάςουν ςωλινεσ ειδικά τεμάχια ςωλινων διζλευςθσ από ινϊδεσ τςιμζντο (fiber-

cement). Τα ειδικά αυτά τεμάχια τοποκετοφνται προ τθσ ςκυροδζτθςθσ και ζχουν μικοσ, 

όςο το πάχοσ του τοίχου. Για τθν αςφαλι τοποκζτθςι τουσ εντόσ των ξυλοτφπων 

χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ τάπεσ, θ αξία των οποίων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι αυτοφ του 

άρκρου.  

Ρεριλαμβάνεται  θ προμικεια του υλικοφ με τισ (2) τάπεσ αςφαλείασ, τα τυχόν 

απαιτοφμενα ικριϊματα και θ εργαςία τοποκζτθςισ του εντόσ του ξυλοτφπου. 

 

Για διάμετρο ςωλινα ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ150 mm (ςωλιν διζλευςθσ DN 80). 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Εκατόν πενιντα   

             Αρικμθτικϊσ:  150,00    

 

1.2.14 

Ν.ΤΔΡ 10.33.1.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςωλινοσ ινοτςιμζντου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex 3000 για 

ςτεγανι διζλευςθ ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm 

τθσ Doyma ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου. 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ εντόσ ξυλοτφπου και ςτισ κζςεισ, όπου προβλζπεται να 

περάςουν ςωλινεσ ειδικά τεμάχια ςωλινων διζλευςθσ από ινϊδεσ τςιμζντο (fiber-

cement). Τα ειδικά αυτά τεμάχια τοποκετοφνται προ τθσ ςκυροδζτθςθσ και ζχουν μικοσ, 

όςο το πάχοσ του τοίχου. Για τθν αςφαλι τοποκζτθςι τουσ εντόσ των ξυλοτφπων 

χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ τάπεσ, θ αξία των οποίων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι αυτοφ του 

άρκρου.  

Ρεριλαμβάνεται  θ προμικεια του υλικοφ με τισ (2) τάπεσ αςφαλείασ, τα τυχόν 

απαιτοφμενα ικριϊματα και θ εργαςία τοποκζτθςισ του εντόσ του ξυλοτφπου. 

 

Για διάμετρο ςωλινα ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ200 mm (ςωλιν διζλευςθσ DN100-



ΝΕΟΣ ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΥΧΕΟΥ 

ΜΕΛΕΤΘΤΘΣ: ΣΥΝΑΜΟΓΘ ΜΕΛΕΤΩΝ                                Σελίδα 29 από 57 

  

125). 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Εκατόν εβδομιντα   

             Αρικμθτικϊσ:  170,00    

 

1.2.15 

Ν.ΤΔΡ 10.33.1.3 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςωλινοσ ινοτςιμζντου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex 3000 για 

ςτεγανι διζλευςθ ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm 

τθσ Doyma ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου. 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ εντόσ ξυλοτφπου και ςτισ κζςεισ, όπου προβλζπεται να 

περάςουν ςωλινεσ ειδικά τεμάχια ςωλινων διζλευςθσ από ινϊδεσ τςιμζντο (fiber-

cement). Τα ειδικά αυτά τεμάχια τοποκετοφνται προ τθσ ςκυροδζτθςθσ και ζχουν μικοσ, 

όςο το πάχοσ του τοίχου. Για τθν αςφαλι τοποκζτθςι τουσ εντόσ των ξυλοτφπων 

χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ τάπεσ, θ αξία των οποίων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι αυτοφ του 

άρκρου.  

Ρεριλαμβάνεται  θ προμικεια του υλικοφ με τισ (2) τάπεσ αςφαλείασ, τα τυχόν 

απαιτοφμενα ικριϊματα και θ εργαςία τοποκζτθςισ του εντόσ του ξυλοτφπου. 

 

Για διάμετρο ςωλινα ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ250 mm (ςωλιν διζλευςθσ DN150). 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Διακόςια   

             Αρικμθτικϊσ:  200,00    

 

1.2.16 

Ν.ΤΔΡ 10.34.1.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex A ςε 

διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 

ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 

ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ150 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) mm 

Για μονι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό χωρίσ πίεςθ) 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  
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ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Διακόςια   

             Αρικμθτικϊσ:  200,00    

 

1.2.17 

Ν.ΤΔΡ 10.34.1.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex C ςε 

διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 

ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 

ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ150 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) mm 

Για διπλι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό υπό πίεςθ) 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Τριακόςια   

             Αρικμθτικϊσ:  300,00    

 

1.2.18 

Ν.ΤΔΡ 10.34.2.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex A ςε 

διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 

ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 

ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) mm 

Για μονι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό χωρίσ πίεςθ) 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Διακόςια εξιντα   

             Αρικμθτικϊσ:  260,00    

 

1.2.19 

Ν.ΤΔΡ 10.34.2.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex C ςε 

διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 

ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 

ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 
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Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) mm 

Για διπλι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό υπό πίεςθ) 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Τριακόςια ενενιντα   

             Αρικμθτικϊσ:  390,00    

 

1.2.20 

Ν.ΤΔΡ 10.34.3.1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex A ςε 

διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 

ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 

ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) mm 

Για μονι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό χωρίσ πίεςθ) 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Τριακόςια εξιντα   

             Αρικμθτικϊσ:  360,00    

 

1.2.21 

Ν.ΤΔΡ 10.34.3.2 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex C ςε 

διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 

ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 

ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6373 

 

Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) mm 

Για διπλι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό υπό πίεςθ) 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνου.  

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:  Ρεντακόςια τριάντα   

             Αρικμθτικϊσ:  530,00    

 

73.33 Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 

 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7331  
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Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, 

υδατοαπορροφθτικοτθτασ ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων 

20x20 cm, οποιουδιποτε χρϊματοσ και ςχεδίου εφαρμογισ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και 

τθν ΕΤΕΡ 03-07-02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ".   

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων με 

αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, ι με κόλλα 

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των 

αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, ι με ειδικο υλικό 

πλθρϊςεωσ ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ 

επιφανείασ του δαπζδου.  

 

Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα 

υλικά πάςθσ φφςεωσ επί τόπου. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

 

1.2.22 

73.33.01 Επιςτρϊςεισ δαπζδων με πλακίδια GROUP 4, διαςτάςεων 20x20 cm 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Τριάντα ζνα και πενιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 31,50     

 

73.36  Επιςτρϊςεισ δαπζδων και περικϊρια με τςιμεντοκονίαμα ςε τρεισ ςτρϊςεισ 

 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων και καταςκευζσ περικωρίων με τςιμεντοκονίαμα ςε δφο 

διαςτρϊςεισ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου με άμμο χονδρόκοκκθ και τρίτθ 

διάςτρωςθ με πατθτό τςιμεντοκονίαμα των 600 kg τςιμζντου με λεπτοκόκκθ άμμο.  

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

 

1.2.23 

73.36.01 Επιςτρϊςεισ τςιμεντοκονίασ πάχουσ 3,0 cm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7335 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    δζκα οχτϊ 

 Αρικμθτικϊσ: 18,00     

 

11.07   Αντιςκωριακι προςταςία χαλυβδίνων καταςκευϊν 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6751 

 

Αντιςκωριακι/αντιδιαβρωτικι προςταςία χαλυβδίνων καταςκευϊν μετά τθν 
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διαμόρφωςθ των ςτοιχείων τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτοφ και πριν τθν 

προςκόμιςι τουσ ςτο εργοτάξιο για τθν τελικι ςυναρμολόγθςθ και ανζγερςι τουσ, 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακι προςταςία 

ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων". 

 

Εάν προβλζπονται ςυγκολλιςεισ επί τόπου του ζργου, ι εάν προκλθκοφν εκδορζσ των 

επιφανειϊν των ςτοιχείων κατά τθν φορτοεκφόρτωςι τουσ, κα γίνεται τοπικι 

αποκατάςταςθ τθσ αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν 

ΕΤΕΡ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων". 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ζτοιμθσ καταςκευισ 

 

1.2.24 

11.07.01  Εφαρμογι διπλισ αντιςκωριακισ επάλειψθσ (αςτάρι, rust primer) με υλικό 

εποξειδικισ βάςεωσ 

 

Οι δφο ςτρϊςεισ του primer, πάχουσ ξθροφ υμζνα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάςτθ, κα είναι 

διαφορετικισ απόχρωςθσ για να είναι εφικτό να ελεγχκεί ότι εφαρμόςκθκαν. Θ 

προςτατευτικι επάλειψθ εφαρμόηεται μετά τθν αμμοβολι/μεταλλοβολι και πριν από 

τθν ζναρξθ τθσ μθχανουργικισ επεξεργαςίασ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Δϊδεκα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   0,12 

 

1.2.25 

11.07.02  Εφαρμογι  κερμοφ γαλβανίςματοσ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχοσ 

επικάλυψθσ 75 μm (μικρά).  

 

Εφαρμογι κερμοφ γαλβανίςματοσ (hot dip galvanizing) ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, με τθν 

ακόλουκθ διαδικαςία: απολίπανςθ τθσ καταςκευισ, αποξείδωςθ και ζκπλυςθ, εμβάπτιςθ 

ςε κερμό τιγμα ψευδαργφρου, ψφξθ με νερό ι αζρα και κακαριςμόσ από περίςςειεσ 

ψευδαργφρου. 

   

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Τριάντα ζνα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   0,31 

 

11.08  Τελικι βαφι χαλυβδίνων καταςκευϊν 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6751 

 

Τελικι βαφι χαλυβδίνων καταςκευϊν ςτο εργοςτάςιο ι το εργοτάξιο, ςε δφο ςτρϊςεισ, 

με ςυνολικό πάχοσ ξθροφ υμζνα χρϊματοσ (SFT) τουλάχιςτον 125 μm, ςε απόχρωςθ τθσ 

επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακι προςταςία 

ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων".    
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Επιςθμαίνεται ότι το παρόν άρκρο δεν ζχει εφαρμογι ςτθν βαφι ςωλθνϊςεων. 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ζτοιμθσ καταςκευισ 

 

1.2.26 

11.08.01  Τελικι βαφι χαλυβδίνων καταςκευϊν ςε μθ διαβρωτικό περιβάλλον, 

πάνω από τθν ςτάκμθ επεξεργαηομζνων υγρϊν, χωρίσ κίνδυνο διαβροχισ.  

 

Εφαρμογι ςε χαλφβδινεσ καταςκευζσ υπό ςυνκικεσ ζκκεςθσ Κατθγορίασ Α, ςφμφωνα με 

τθν ΕΤΕΡ 08-07-02-01. Ενδεικτικϊσ με χριςθ των ςτθν πρϊτθ ςτρϊςθ εποξειδικοφ 

μαρμαρυγικοφ οξειδίου του ςιδιρου δφο ςυςτατικϊν και ςτθν δεφτερθ ελαιοχρϊματοσ 

αλκυδικισ ςιλικόνθσ.   

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    δζκα οκτϊ λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   0,18 

 

10.10 Στεγανοποιθτικζσ επαλείψεισ και επιςτρϊςεισ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6401 

 

Επαλείψεισ/επιςτρϊςεισ επιφανειϊν από ςκυρόδεμα για τθν αποφυγι διαρροϊν και τθν 

προςταςία τθσ καταςκευισ από τθν διείςδυςθ υγραςίασ με τθν εφαρμογι των Αρχϊν και 

Μεκόδων που κακορίηονται ςτο Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικόσ εμποτιςμόσ, 

επιςτρϊςεισ), ςφμφωνα με τθν μελζτθ, με χριςθ υλικϊν κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που 

φζρουν ςιμανςθ CE. 

 

Στα υποάρκρα του παρόντοσ περιλαμβάνεται θ προμικια των υλικϊν, ο επιμελισ 

κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ  του ςκυροδζματοσ από ρφπουσ και χαλαρά υλικά και θ 

εφαρμογι των υλικϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 

 

Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) περαιωμζνθσ εργαςίασ 

 

1.2.27 

10.10.02 Στεγανοποιθτικι επίςτρωςθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με υλικά 

πολυουρεκανικισ βάςεωσ 

 

ΕΥΩ   Ολογράφωσ:    Δζκα ζξι και πενιντα λεπτά 

   Αρικμθτικϊσ:  16,50  

 

1.2.28 

79.18 Μεμβράνθ HDPE με κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ (αυγουλιζρα) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7912  
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Στεγάνωςθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ ςε επαφι με το ζδαφοσ με μεμβράνθ HDPE 

(πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ) με κωνικζσ ι ςφαιρικζσ προεξοχζσ, ςε οποιαδιποτε 

κζςθ του ζργου, θ οποία ςτερεϊνεται μεταξφ του ςιδθροπλιςμοφ και των παρειϊν 

ορφγματοσ με κατάλλθλουσ αποςτατιρεσ, ςτθν εξωτερικι επιφάνεια των τοιχίων πριν τθν 

επίχωςι τουσ και ματίηεται με επικάλυψθ τουλάχιςτον 30 cm. 

 

Tιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) καλυπτόμενθσ επιφάνειασ (υλικά και εργαςία). 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δζκα και δζκα λεπτά    

 Αρικμθτικϊσ:  10,10     

 

1.2.29 

79.21  Στεγανοποιθτικά μάηασ ςκυροδζματοσ (πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ) 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 7921  

 

Τα ανωτζρω προϊόντα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. 

 

Οι τιμζσ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται γενικϊσ και ανεξαρτιτωσ των επί μζρουσ 

χαρακτθριςτικϊν εκάςτου των ωσ άνω υλικϊν. 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο προςκζτων/προςμίκτων (kg), με βάςθ τισ αναλογίεσ ανάμιξθσ που 

κακορίηονται ςτισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ ςυνκζςεωσ και τισ αποδεκτζσ ποςότθτεσ 

διαςτρωκζντοσ ςκυροδζματοσ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ζνα και τριάντα πζντε λεπτά   

 Αρικμθτικϊσ: 1,35     
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1.3 ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ-ΩΛΗΝΩΕΙ 

11.01 Kαλφμματα φρεατίων 

 

Kαλφμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με ςιμανςθ CE, τθσ κατθγορίασ φζρουςασ 

ικανότθτασ D που προβλζπεται από τθν μελζτθ (ανάλογα τθν κζςθ τοποκζτθςθσ). 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του καλφμματοσ του φρεατίου και 

του πλαιςίου ζδραςθσ αυτοφ, θ ακριβισ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ και επίκλιςθσ του 

καλφμματοσ με χριςθ ςτερεϊν υποκεμάτων και ο εγκιβωτιςμόσ του πλαιςίου ζδραςθσ με 

ςκυρόδεμα.   

 

1.3.1 

11.01.02 Καλφματα από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron)  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6752 

 

Επιμζτρθςθ με βάςθ τουσ πίνακεσ του προμθκευτι (ςε καμμία περίπτωςθ δεν γίνεται 

αποδεκτι επιμζτρθςθ με ηφγιςθ) 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) καλφμματοσ και αντιςτοίχου πλαιςίου ζδραςθσ , ανεξαρτιτωσ 

τθσ φζρουςασ ικανότθτασ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:     Δφο και ενενιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   2,90 

 

11.05  Καταςκευζσ από χαλφβδινα προφίλ και λαμαρίνεσ, χωρίσ τθν αντιςκωριακι 

προςταςία και τθν βαφι, επί τόπου του ζργου 

 Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6751 

 

Καταςκευι ςτοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιθμζνεσ ι μι διατομζσ και 

χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχϊν, ποιότθτασ S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.  

 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια του χάλυβα, των αναλωςίμων ςυγκόλλθςθσ και κοπισ, των 

εξαρτθμάτων ςφνδεςθσ ςτερζωςθσ κλπ (κοχλίεσ κλπ), θ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ, ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν ι/και εν 

μζρει επί τόπου του ζργου, θ προςυναρμολόγθςθ των ςτοιχείων και θ φόρτωςθ και 

μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου προσ οριςτικι ςυναρμολόγθςθ/τοποκζτθςθ (θ οποία 

τιμολογείται ιδιαίτερα, ςφμφωνα με το άρκρο ΥΔ 11.09). 

 

Το παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι: 

 

(α)  ςτισ φζρουςεσ και μι καταςκευζσ από δομικό χάλυβα, των υδραυλικϊν και 

λοιπϊν ζργων, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ.   

 

(β) ςτθν καταςκευι κυροφραγμάτων, ςυςκευϊν ρυκμίςεωσ ροισ ανοικτϊν διωρφγων 
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(τφπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκϊν εμφράξεωσ ανοιγμάτων και εςχαρϊν παρακράτθςθσ 

φερτϊν/επιπλεόντων (trash racks), βάςει εγκεκριμζνων ςχεδίων.  

 

Επιςθμαίνεται ότι θ δαπάνθ ςχεδιαςμοφ των καταςκευϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου (β), 

κακϊσ και τα τυχόν δικαιϊματα επί ςχετικϊν ευρεςιτεχνιϊν, δεν περιλαμβάνονται ςτισ 

τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ άρκρου. 

    

Αναλόγωσ του απαιτοφμενου βακμοφ επεξεργαςίασ των μορφοχαλφβων και τθσ 

προβλεπόμενθσ αντιςκωριακισ προςταςίασ και βαφισ ζχουν εφαρμογι τα ακόλουκα 

επιμζρουσ άρκρα.   

   

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) πλιρωσ αποπερατωμζνθσ καταςκευισ, βάςει ηυγολογίου ι 

αναλυτικϊν υπολογιςμϊν του βάρουσ. 

 

1.3.2 

11.05.02 Καταςκευζσ με περιοριςμζνθ μθχανουργικι επεξεργαςία   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 6751 

 

Το άρκρο ζχει εφαρμογι ςτισ κοχλιωτζσ καταςκευζσ, και γενικά καταςκευζσ που 

απαιτοφν διάτρθςθ ι ςτραντηάριςμα. 

 

Σε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ χάλυβα ποιότθτοσ S355J θ τιμι προςαυξάνεται κατά 0,20 

€/kg 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δφο και δζκα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   2,10 

 

1.3.3 

61.24  Καταςκευι διαβακρϊν και δαπζδων με μεταλλικζσ εςχάρεσ βιομθχανικισ 

προζλευςθσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6104 

  

Καταςκευι διαβακρϊν και δαπζδων ςε οποιοδιποτε φψοσ με μεταλλικζσ εςχάρεσ 

βιομθχανικισ προζλευςθσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ και τθν 

ΕΤΕΡ 08-07-01-03 "'Εςχάρεσ υδροςυλλογισ χαλφβδινεσ θλεκτροπρεςςαριςτζσ",  

γαλβανιςμζνεσ εν κερμϊ με οποιοδιποτε άνοιγμα βρόχου, από λάμεσ και ςτρογγυλό 

ςίδθρο. Ρρομικεια εςχαρϊν επί τόπου, μικροχλικά και εργαςία τοποκζτθςθσ και 

ςτερζωςθσ.  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ζξι και εβδομιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 6,70     
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1.3.4 

62.24  Θφρεσ ςιδθρζσ πλιρεισ ανοιγόμενεσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ 6224  

 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ ςιδθρϊν κυρϊν δίφυλλων ι μονόφυλλων με ι χωρίσ 

φεγγίτεσ, κυρίδεσ ι περςίδεσ ανοιγόμενεσ ι μθ με κυρόφυλλα από ζνα ι δφο φφλλα 

λαμαρίνασ μαφρθσ πάχουσ 1,2 mm και με ενδιάμεςεσ νευρϊςεισ κακϊσ και με ςτακεροφσ 

ι κινθτοφσ φεγγίτεσ και κάςςα από ςιδθροςωλινεσ ορκογωνικισ διατομισ, με 

αρμοκάλυπτρα, πθχάκια ςτερζωςθσ υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαφρθ, 

ςιδθροςωλινεσ ορκογωνικισ διατομισ, ςιδθρογωνιζσ, ςιδθρζσ ράβδοι υλικά ςφνδεςθσ 

τοποκετιςεωσ και λειτουργίασ, κλειδαριά αςφαλείασ (τφπου YALE ι παρεμφεροφσ) και 

χειρολαβζσ από λευκό μζταλλο,  ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 03-08-02-00 

"Σιδθρά κουφϊματα". 

 

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ρζντε και εξιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 5,60     

 

1.3.5 

Ν.ΟΙΚ 62.66.1.1 Καταπακτι ορκογϊνια, τυποποιθμζνθ, με εξαεριςμό, τθσ εταιρείασ Hailo 

ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6236  

 

Καταπακτι, ορκογϊνια, τυποποιθμζνθ, με εξαεριςμό, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου 

εφφθμου οίκου δθλαδι, καταπακτι τφπου HS-1 από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 

316 ti, με πλικτρο λειτουργίασ και κλειδαριά αςφαλείασ με όλα τα μικροχλικά, πλιρωσ 

τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία.  

Διαςτάςεων  800Χ800mm 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Χίλια εξακόςια 

 Αρικμθτικϊσ: 1.600,00     

 

1.3.6 

Ν.ΟΙΚ 63.03.1.1 Χειρολαβι ςτιριξθσ Φ44mm, αποςπϊμενθ, με τθν βάςθ πάκτωςθσ για 

τθν κάκοδο εντόσ φρεατίων ι δεξαμενϊν, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι 

ιςοδφναμου εφφθμου οίκου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6302  

 

Χειρολαβι ςτιριξθσ Φ44mm, αποςπϊμενθ, με τθν βάςθ πάκτωςθσ για τθν κάκοδο εντόσ 

φρεατίων ι δεξαμενϊν, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου 
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από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti δθλαδι, χειρολαβι ςτιριξθσ με τθν βάςθ 

πάκτωςθσ με όλα τα μικροχλικά, πλιρωσ τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ρεντακόςια ςαράντα 

 Αρικμθτικϊσ: 540,00     

 

1.3.7 

Ν.ΟΙΚ 63.03.1 Κλίμακα επίςκεψθσ φρεατίου, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι 

ιςοδφναμου εφφθμου οίκου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6302  

 

Κλίμακα επίςκεψθσ φρεατίου, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου 

οίκου δθλαδι, κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, ορκογϊνιο προφίλ 

40Χ20mm, βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα ςτθρίγματα τοίχου 150mm με όλα τα μικροχλικά, 

πλιρωσ τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία.  

Ρλάτουσ 400mm και μικουσ 3300mm 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Ρεντακόςια εβδομιντα 

 Αρικμθτικϊσ: 570,00     

 

1.3.8 

Ν.ΟΙΚ 63.03.2 Κλίμακα επίςκεψθσ δεξαμενισ, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι 

ιςοδφναμου εφφθμου οίκου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6302  

 

Κλίμακα επίςκεψθσ δεξαμενισ, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου 

εφφθμου οίκου δθλαδι, κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, 

ορκογϊνιο προφίλ 40Χ20mm, βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα ςτθρίγματα τοίχου 150mm με 

όλα τα μικροχλικά, πλιρωσ τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία.  

Επίςθσ περιλαμβάνεται ςφςτθμα μονοράγασ προςταςίασ ζναντι πτϊςθσ ενδεικτικοφ 

τφπου H50 με εξάρτθμα ςτιριξθσ επί των βακμίδων κλίμακασ επίςκεψθσ με τθν ηϊνθ και 

τθν ςυςκευι πρόςδεςθσ τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Δφο χιλάδεσ εξακόςια πενιντα 

 Αρικμθτικϊσ: 2.650,00     

 

12.13 Αγωγοί υπό πίεςθ από ςωλινεσ  PVC-U  
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Αγωγοί υπό πίεςθ με ςωλινεσ από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 

ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-

06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεςθ από ςωλινεσ PVC-U". 

 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 

α. Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των ςωλινων και όλων των 

απαιτουμζνων ειδικϊν τεμαχίων από PVC τθσ αντίςτοιχθσ ονομαςτικισ πίεςθσ, ςφμφωνα 

με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου (για διάβαςθ εμποδίων, οριηοντιογραφικζσ 

και μθκοτομικζσ αλλαγζσ τθσ χάραξθσ κλπ). 

 

β. Οι πλάγιεσ μεταφορζσ ςτο εργοτάξιο, θ προςζγγιςθ, θ εγκατάςταςθ και ςφνδεςθ 

του αγωγοφ και ειδικϊν τεμαχίων αυτοφ, κακϊσ και θ δοκιμαςία του ςφμφωνα με τθν 

ΕΤΕΡ 08-06-02-01. 

 

γ. Θ τοποκζτθςθ ςτο όρυγμα πλαςτικισ ταινίασ ςιμανςθσ, του χρϊματοσ που κα 

κακορίςει θ Υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-06-08-01 "Ταινίεσ ςθμάνςεωσ υπογείων 

δικτφων"  

 

Διευκρινίηεται ότι θ δαπάνθ ςφνδεςθσ του υπό καταςκευι αγωγοφ από ςωλινεσ PVC-U 

με υφιςτάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται ςτο παρόν άρκρο αλλά πλθρϊνεται 

ιδιαιτζρωσ με τα αντίςτοιχα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου. Επίςθσ δεν 

περιλαμβάνονται οι ςυςκευζσ ελζγχου και αςφαλείασ του δικτφου, οι αγκυρϊςεισ και ο 

εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων με άμμο που πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ βάςει των ςχετικϊν 

άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου. 

 

Τιμι ενόσ μζτρου (μμ) ωφζλιμου αξονικοφ μικουσ, ανά διάμετρο αγωγοφ και ανά 

κατθγορία ονομαςτικισ πίεςθσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω, και 

ζτοιμου για τθν πλιρθ και κανονικι λειτουργία: 

 

12.13.04 Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 at   

 

1.3.9 

12.13.04.02  Ονομαςτικισ διαμζτρου D 63 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ  ΥΔ 6622.1 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ρζντε και είκοςι λεπτά   

 Αρικμθτικϊσ:   5,20 

 

12.13.02  Ονομαςτικισ πίεςθσ 10 at   

 

1.3.10 
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12.13.02.04  Ονομαςτικισ διαμζτρου D 90 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ  ΥΔ 6621.1 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Ζξι και δζκα λεπτά   

 Αρικμθτικϊσ:   6,10 

 

1.3.11 

12.13.02.06  Ονομαςτικισ διαμζτρου D140 mm 

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ  ΥΔ 6621.2 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:    Δϊδεκα και πενιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:  12,50  

 

12.14 Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 

Σωλθνϊςεισ υπό πίεςθ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (Ε) ςυμπαγοφσ τοιχϊματοσ κατά 

ΕΝ 12201-2 για τθν μεταφορά ποςίμου νεροφ, νεροφ γενικισ χριςθσ, αποχζτευςθ 

ομβρίων και ακακάρτων υπό πίεςθ και δίκτυα αποχζτευςθσ κενοφ. 

Οι ςωλινεσ (Ε) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40), τθν 

ονομαςτικι διάμετρο DN (ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον 

τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ 

διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχϊματοσ) και τον τρόπο 

καταςκευισ (ενιαίασ εξϊκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξϊκθςθσ, με πρόςκετθ 

αποςπϊμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ -peelable layer). 

O αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν 

ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS του Ε (MRS: Minimum Required Strength)  ωσ εξισ: 

PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σφμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ Ν των ςωλινων ανά 

κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR  

Στο παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν Ν και ωσ εκ τοφτου 

εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ πάχουσ τοιχϊματοσ (SDR) που κακορίηονται 

ςτο Ρρότυπο. 

Οι ςωλινεσ Ε φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, 

μεταξφ των οποίων και θ καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό,  = για δίκτυα 

αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ χριςεωσ. 

Στο παρόν άρκρο δεν γίνεται διάκριςθ μεταξφ των χριςεων των ςωλινων και οι τιμζσ 

ζχουν εφαρμογι για πάςθσ φφςεωσ δίκτυα. 

Επιςθμαίνεται ότι οι ςωλινεσ με αποςπϊμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ (peelaable layer) 

οφείλουν να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ φυςικϊν, μθχανικϊν και χθμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν που ιςχφουν για τουσ λοιποφσ ςωλινεσ Ε.   

Στισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται: 

α. Θ προμικεια,  μεταφορά επί τόπου, προςωρινι αποκικευςθ, προςταςία και 
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πλάγιεσ μεταφορζσ  των ςωλινων, των απαιτουμζνων ςυνδζςμων, κακϊσ και των ειδικϊν 

τεμαχίων από Ε. 

β. Θ προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου των ςυςκευϊν ςυγκόλλθςθσ και ελζγχου των 

ςωλινων, θ χριςθ και λειτουργία αυτϊν και τα πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενα αναλϊςιμα. 

γ. Θ προςζγγιςθ των ςωλινων ςτθν κζςθ τοποκζτθςθσ, θ ςφνδεςθ των ςωλινων και 

των ειδικϊν τεμαχίων τουσ από Ε  με εφαρμογι αυτογενοφσ ςυγκολλιςεωσ (butt 

welding) ι χριςθ θλεκτρομουφϊν, κακϊσ και θ δοκιμαςία του δικτφου κατά τμιματα 

ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

δ. Θ προμικεια, προςκόμιςθ επί τόπου και τοποκζτθςθ ταινίασ ςιμανςθσ του 

δικτφου ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι. 

Διευκρινίηεται ότι θ δαπάνθ για τθ ςφνδεςθ του υπό καταςκευι αγωγοφ από 

πολυαικυλζνιο με το υφιςτάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται ςτο παρόν άρκρο αλλά 

πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με τα αντίςτοιχα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου. Επίςθσ δεν 

περιλαμβάνονται οι ςυςκευζσ ελζγχου και αςφαλείασ του δικτφου και ο εγκιβωτιςμόσ 

των ςωλινων με άμμο που πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ βάςει των ςχετικϊν άρκρων. 

Τιμι ανά μζτρο αξονικοφ μικουσ αγωγοφ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου, 

ανά τφπο, ονομαςτικι διάμετρο και ονομαςτικι πίεςθ, ωσ εξισ: 

 

12.14.01 Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από  ςωλινεσ πολυαικυλενίου  E 100  (με ελάχιςτθ 

απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 

1.3.12 

12.14.01.29  Ονομ. διαμζτρου DN 140 mm / ονομ. πίεςθσ Ν 12,5 atm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΥΔ 6622.2  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Δζκα οχτϊ και ςαράντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   18,40 

 

1.3.13 

12.14.01.30  Ονομ. διαμζτρου DN 160 mm / ονομ. πίεςθσ Ν 12,5 atm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΥΔ 6622.3  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:   Είκοςι ζνα και εξιντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ:   21,60 

 

1.3.14 

12.14.01.31  Ονομ. διαμζτρου DN 200 mm / ονομ. πίεςθσ Ν 12,5 atm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΥΔ 6622.3  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τριάντα δφο και ςαράντα λεπτά 

 Αρικμθτικϊσ: 32,40    

 

1.3.15 
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Ν.ΥΔ 12.18 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6630.1  

 

Καταςκευι ευκυγράμμων τμθμάτων δικτφου χαλυβδοςωλινων από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 316L SCH10 με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςυγκόλλθςθ 

των ςωλινων και εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ελζγχων ςτεγανότθτοσ, αλλά χωρίσ τθν 

αξία των ειδικϊν τεμαχίων πάςθσ φφςεωσ. 

 

Επιμζτρθςθ ανά χιλιόγραμμο ανοξείδωτου ςωλινα (kg)  με βάςθ τθν ονομαςτικι 

διάμετρο και το πάχοσ που προβλζπεται από τθν μελζτθ.  

 

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 

πάχοσ 

(mm) 
kg/m  

80 88.90 3.05 6.45  

125 141.30 3.40 11.56  

150 168.30 3.40 13.82  

200 219.08 3.76 19.94  

250 273.05 4.19 27.83  

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Είκοςι τζςςερα 

 Αρικμθτικϊσ: 24,00    

 

1.3.16 

Ν.ΥΔ 12.19 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6630.1  

 

Καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ, καλφμματα (τάπεσ) χαλυβδοςωλινων από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 316L SCH10 με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςυγκόλλθςθ 

των ειδικϊν τεμαχίων και εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ελζγχων ςτεγανότθτοσ. 

 

Επιμζτρθςθ ανά χιλιόγραμμο ανοξείδωτου ειδικοφ τεμαχίου (kg)  με βάςθ τθν 

ονομαςτικι διάμετρο και το πάχοσ που προβλζπεται από τθν μελζτθ.  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτιτωσ τθσ διαμζτρου και του πάχουσ των ειδικϊν 

τεμαχίων που χρθςιμοποιοφνται. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Τριάντα οκτϊ 

 Αρικμθτικϊσ: 38,00    

 

1.3.17 
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Ν.ΥΔ 12.20 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6651.1  

 

Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ ανεξαρτιτωσ διαμζτρου, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοχλιϊν από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου, 

τοποκζτθςθ,  ςυγκόλλθςθ και εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ελζγχων ςτεγανότθτοσ. 

 

Επιμζτρθςθ ανά χιλιόγραμμο ανοξείδωτθσ φλάντηασ και ανοξείδωτων μπουλονιϊν (kg)  

με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο και το πάχοσ που προβλζπεται από τθν μελζτθ.  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτιτωσ τθσ διαμζτρου και του πάχουσ των φλαντηϊν που 

χρθςιμοποιοφνται. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Είκοςι 

 Αρικμθτικϊσ: 20,00    

 

1.3.18 

Ν.ΥΔ 12.21.04.2 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6030.1 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ κακοδικισ προςταςίασ  ςε δίκτυο ςωλινων εντόσ 

βανοςταςίου δεξαμενισ ενδεικτικοφ τφπου Α9 plus τθσ STOPCOR ι ιςοδφναμο. 

Το ςφςτθμα περιλαμβάνει το ανόδιο δθλαδι αυτόνομθ μονάδα παραγωγισ και επιβολισ 

θλεκτρικισ τάςθσ μζςω κυςιαηομζνθσ ανόδου μαγνθςίου, θ οποία ςχθματίηοντασ 

θλεκτρικό δίπολο με φφλλο χαλκοφ ςε κοινό περιβάλλον, αποδίδει τάςθ περίπου 1.5 volt 

και πυκνότθτα ρεφματοσ περίπου 100-150 mA. Επίςθσ περιλαμβάνει τουσ χάλκινουσ 

αγωγοφσ, τουσ ςυνδζςμουσ με τισ ςωλθνϊςεισ και τθν γείωςθ, λοιπά μικροχλικά και 

εργαςία πλιρουσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Ρεντακόςια είκοςι 

 Αρικμθτικϊσ: 520,00    

 

13.03  Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ , με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου και 

πλιρθ εγκατάςταςθ 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςτθν ςωλθνογραμμι ςυρταρωτισ 

δικλίδασ με κζλυφοσ από χυτοςίδθρο, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ  08-06-07-02 

"Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ". Ρεριλαμβάνονται οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ 

ςτερζωςθσ, τα παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ και θ δοκιμι λειτουργίασ. 

Οι προςκομιηόμενεσ επί τόπου δικλίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου 

δοκιμϊν. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο δικλίδασ. 
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13.03.03 Με ωτίδεσ, ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΥΔ 6651.1 

 

1.3.19 

13.03.03.02 Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Εκατόν ενενιντα ζξι 

 Αρικμθτικϊσ: 196,00 

 

1.3.20 

Ν13.03.03.04 Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Τριακόςια είκοςι τρία 

 Αρικμθτικϊσ: 323,00    

 

1.3.21 

13.03.03.05 Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τριακόςια ογδόντα  

 Αρικμθτικϊσ: 380,00    

 

13.10 Βαλβίδεσ ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα διπλισ ενεργείασ, παλινδρομικοφ τφπου 

 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςτθν ςωλθνογραμμι βαλβίδασ 

ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα διπλισ ενεργείασ, παλινδρομικοφ τφπου, αποτελοφμενθσ από 

κορμό από ελατό χυτοςίδθρο, πλωτιρα από πολυπροπυλζνιο ι πολυαμίδιο, μεμβράνθ 

ςιλικόνθσ, δακτφλιο ςτεγανότθτασ από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

Ρεριλαμβάνονται, τα πάςθσ φφςεωσ εξαρτιματα τθσ βαλβίδασ, οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ 

ςτερζωςθσ, τα παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ και θ δοκιμι λειτουργίασ. 

 

Οι προςκομιηόμενεσ επί τόπου βαλβίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 

εργαςτθρίου δοκιμϊν. 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο βαλβίδασ. 

 

13.10.02  Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΥΔ 6653.1  

 

1.3.22 

13.10.02.02  ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 

 

ΕΥΩ     Ολογράφωσ:    Διακόςια εξιντα οκτϊ  
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  Αρικμθτικϊσ:  268,00    

 

1.3.23 

Ν.ΥΔ 13.12.01.03.01 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6030.1 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αντιπλθγματικισ βαλβίδασ εκτόνωςθσ και διατιρθςθσ πίεςθσ 

ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-30 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Εννιακόςια εξιντα 

 Αρικμθτικϊσ: 960,00    

 

1.3.24 

Ν.ΥΔ 13.12.01.03.02 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6653.1 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αντιπλθγματικισ βαλβίδασ ανίχνευςθσ πλιγματοσ από 

υποπίεςθ ι υπερπίεςθ με θλεκτρικό ζλεγχο ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-35-10 τθσ ΓΕΜΑΚ ι 

ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Χίλια εξακόςια ενενιντα 

 Αρικμθτικϊσ: 1.690,00    

 

1.3.25 

Ν.ΥΔ 13.12.01.03.03 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6653.1 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ ελζγχου αντλίασ & αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ 

τφπου AS-A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Χίλια οκτακόςια ςαράντα 

 Αρικμθτικϊσ: 1.840,00    

 

1.3.26 

Ν.ΥΔ 13.12.01.03.04 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6653.1 
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Ρρομικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ με αιςκθτιριο 

ταχφτθτασ ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Χίλια εκατόν ογδόντα 

 Αρικμθτικϊσ: 1.180,00    

 

1.3.27 

Ν.ΥΔ 13.12.01.06.03 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6653.1 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ ελζγχου αντλίασ & αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ 

τφπου AS-A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN150 PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Τρεισ χιλιάδεσ πεντακόςιεσ δζκα 

 Αρικμθτικϊσ: 3.510,00    

 

1.3.28 

Ν.ΥΔ 13.12.01.06.04 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ-6653.1 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ με αιςκθτιριο 

ταχφτθτασ ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN150 PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ: Δφο χιλιάδεσ εκατόν ογδόντα 

 Αρικμθτικϊσ: 2.180,00    

 

 

13.15 Χαλφβδινεσ εξαρμϊςεισ  

 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςτθν ςωλθνογραμμι ειδικοφ 

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωςθσ ςυςκευϊν (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), ςφμφωνα με τθν  

μελζτθ και τθν ΕΤΕΡ 08-06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν". 

 

Ρεριλαμβάνονται οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ ςφνδεςθσ, οι φλάντηεσ και τα παρεμβφςματα 

ςτεγάνωςθσ, 

 

Τα προςκομιηόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωςθσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό 
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εργαςτθρίου δοκιμϊν. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεςτθμζνου ςτοιχείου εξάρμωςθσ. 

 

13.15.02 Ονομαςτικισ πίεςθσ PN 16 at 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΥΔ 6651.1  

 

1.3.29 

13.15.02.03  ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 

 

ΕΥΩ     Ολογράφωσ:  Ογδόντα εννζα    

  Αρικμθτικϊσ:   89,00  

 

1.3.30 

13.15.02.06  ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 

 

ΕΥΩ     Ολογράφωσ: Εκατόν ογδόντα πζντε     

  Αρικμθτικϊσ:   185,00  

 

Ν.ΥΔ 13.18  

Μετρθτζσ παροχισ θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου   

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ:  ΘΛΜ-31 

 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και ςφνδεςθ ςτο δίκτυο μετρθτοφ παροχισ 

θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου. 

Ρεριλαμβάνονται οι ελαςτικοί δακτφλιοι και οι κοχλίεσ και περικόχλια που κα φζρουν 

αντιςκωριακι προςταςία. 

Οι μετρθτζσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό υδραυλικϊν δοκιμϊν και ζντυπα 

τεχνικισ τεκμθρίωςθσ (διαγράμματα λειτουργίασ, τεχνικά χαρακτθριςτικά, οδθγίεσ 

ρφκμιςθσ και ςυντιρθςθσ κλπ), υπόκεινται δε ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεςτθμζνου μετρθτι. 

 

1.3.31 

Ν13.18.04 Θλεκτρομαγνθτικοί μετρθτζσ παροχισ DN 80, Ν 10   

  

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Χίλια επτακόςια ογδόντα   

 Αρικμθτικϊσ:   1.780,00 

 

1.3.32 

Ν13.18.05 Θλεκτρομαγνθτικοί μετρθτζσ παροχισ DN 125, Ν 10   

  

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δφο χιλιάδεσ επτακόςια ογδόντα   
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 Αρικμθτικϊσ:   2.780,00 

 

1.3.33 

Ν13.18.06 Θλεκτρομαγνθτικοί μετρθτζσ παροχισ DN 150, Ν 10   

  

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τρεισ χιλιάδεσ τριακόςια ςαράντα   

 Αρικμθτικϊσ:   3.340,00 

 

1.3.34 

Ν.ΥΔ 13.51.05 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΘΛΜ 84 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ποδοβαλβίδασ (ποτθριοφ αναρρόφθςθσ), φλαντηωτισ, με 

ςϊμα και περίβλθμα από χυτοςίδθρο GG25, με ενςωματωμζνθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ 

με τςιμοφχα από NBR ι EPDM και ςίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, διαμζτρου DN 

150 PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Εξακόςια πενιντα 

 Αρικμθτικϊσ: 650,00    

 

1.3.35 

Ν.ΥΔ 13.52.01.04 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΘΛΜ 87 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ ςτάκμθσ (φλοτεροβάνασ) με πιλότο, φλαντηωτισ, 

με ςϊμα και περίβλθμα από ελατό χυτοςίδθρο SG ςφμφωνα με EN-JS 1040, ενδεικτικοφ 

τφπου SVP τθσ Erhard ι ιςοδφναμθ μετά των χάλκινων ςωλθνίςκων Φ8 κίνθςθσ τθσ 

βαλβίδασ και τον ςωλινα – οδθγό του πλωτιρα από PVC-U Φ200, διαμζτρου DN 125 

PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δζκα χιλιάδεσ εξακόςια δζκα 

 Αρικμθτικϊσ: 10.610,00    

 

1.3.36 

Ν.ΥΔ 13.53.01.04 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΘΛΜ 84 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ φίλτρου, φλαντηωτοφ, με ςϊμα και περίβλθμα από 

χυτοςίδθρο GG25 DIN1691/EN 1561, ςίτα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 
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17400/EN 10088-3 ενδεικτικοφ τφπου «Υ» τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμο, διαμζτρου DN 125 

PN10 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Διακόςια τριάντα 

 Αρικμθτικϊσ: 230,00 

 

1.3.37 

Ν.ΥΔ 13.53.02.02 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΘΛΜ 84 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ φίλτρου, φλαντηωτοφ, με ςϊμα και περίβλθμα από 

χυτοςίδθρο GG25 DIN1691/EN 1561, ςίτα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 

17400/EN 10088-3 ενδεικτικοφ τφπου «Υ» τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμο, διαμζτρου DN80 

PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Εκατόν τριάντα 

 Αρικμθτικϊσ: 130,00 

 

1.3.38 

Ν.ΥΔ 13.53.02.05 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΘΛΜ 84 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ φίλτρου, φλαντηωτοφ, με ςϊμα και περίβλθμα από 

χυτοςίδθρο GG25 DIN1691/EN 1561, ςίτα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 

17400/EN 10088-3 ενδεικτικοφ τφπου «Υ» τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμο, διαμζτρου DN150 

PN16 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τριακόςια είκοςι 

 Αρικμθτικϊσ: 320,00 

 

1.3.39 

Ν.ΥΔ 13.54.03.04 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΘΛΜ 84 

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ δικλίδασ μαχαιρωτισ με ωτίδεσ, με ςϊμα, ςφρτθ και ζδρα 

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικοφ τφπου CMO TYPE A1 ι ιςοδφναμθ, 

διαμζτρου DN 125 PN10 
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Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Εννιακόςια ςαράντα 

 Αρικμθτικϊσ: 940,00 
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2 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

2.1 

Ν.ATHE 8223.4.1 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 22 50% - ΘΛΜ 80 50% 

 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου SiBoost Smart 2 Helix VE 2205 από 

ανοξείδωτο χάλυβα τθσ WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 2 ανοξείδωτεσ 

πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ αντλίεσ με ενςωματωμζνα 

inverter, αντικεραυνικι προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με 

θλεκτρόλυςθ, με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου φψουσ για θχομόνωςθ, 

ςφςτθμα απόφραξθσ ςτθν αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα 

αντεπιςτροφισ ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα 

ροισ κατά DIN 4807 πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά 

κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν κατάκλιψθ, αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από 

πλιρωσ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο περίβλθμα, 

προςταςία IP 54, που αποτελείται από εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, 

μικροεπεξεργαςτι με Soft-PLC, αναλογικζσ και ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ για τον 

ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα ςυχνότθτασ, με παροχι ανά αντλία 30 

m3/h & μανομετρικό Θ=75m 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τριάντα δφο χιλιάδεσ πεντακόςια 

 Αρικμθτικϊσ:  32.500,00    

 

2.2 

Ν.ATHE 8223.4.2 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 22 50% - ΘΛΜ 80 50% 

 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου SiBoost Smart 4 Helix VE 2203 από 

ανοξείδωτο χάλυβα τθσ WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 4 ανοξείδωτεσ 

πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ αντλίεσ με ενςωματωμζνα 

inverter, αντικεραυνικι προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με 

θλεκτρόλυςθ, με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου φψουσ για θχομόνωςθ, 

ςφςτθμα απόφραξθσ ςτθν αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα 

αντεπιςτροφισ ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα 

ροισ κατά DIN 4807 πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά 

κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν κατάκλιψθ, αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από 

πλιρωσ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο περίβλθμα, 

προςταςία IP 54, που αποτελείται από εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, 

μικροεπεξεργαςτι με Soft-PLC, αναλογικζσ και ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ για τον 

ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα ςυχνότθτασ, με παροχι ανά αντλία 110 

m3/h & μανομετρικό Θ=25m 
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Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Σαράντα μία χιλιάδεσ 

 Αρικμθτικϊσ:  41.000,00    

 

2.3 

Ν.ATHE 8223.4.3 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 22 50% - ΘΛΜ 80 50% 

 

Αντλία νεροφ βυκιηόμενθ κάκετθσ υγρισ τοποκζτθςθσ για άντλθςθ νεροφ ενδεικτικοφ 

τφπου WILO-DRAIN TS 50 H 133/22 ι ιςοδφναμθ με περίβλθμα υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 

και φτερωτι από πλαςτικό, περίβλθμα κινθτιρα από ανοξείδωτο χάλυβα, ςφνδεςθ 

πίεςθσ με κάκετο ςτόμιο κατάκλιψθσ και εςωτερικό ςπείρωμα, τριφαςικόσ ελαιολίπαντοσ 

κινθτιρασ με κερμικι επιτιρθςθ και λυόμενο καλϊδιο ςφνδεςθσ, με βαλβίδα 

αντεπιςτροφισ και θλεκτρολογικι ςφνδεςθ με τον θλ.πίνακα με όλα τα απαιτοφμενα 

υλικά. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Χίλια πεντακόςια πενιντα 

 Αρικμθτικϊσ:  1.550,00    

 

2.4 

Ν.ΑΤΘΕ 8757.3.1 

Ρλιρθσ καταςκευι ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ δεξαμενισ τφπου κλωβοφ 

Faraday (ΣΑΡ)  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 45                              

 

Ρλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ, ζτοιμου ςε λειτουργία, ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ 

προςταςίασ τθσ δεξαμενισ, δθλαδι προμικεια υλικϊν όπωσ, αγωγοί ςυλλεκτθρίου 

ςυςτιματοσ και ακίδεσ δϊματοσ, κάκοδοι (αγωγοί Φ8 mm από Cu ι St/tZn ι ΑΙΜgSi ), 

ςυνδεδεμζνοι με το ςφςτθμα γείωςθσ του κτιρίου (κεμελιακι γείωςθ) με τα κατάλλθλα 

ςτθρίγματα, ειδικά ςτθρίγματα γυμνοφ αγωγοφ αλεξικζραυνου, εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, 

επζκταςθσ, διακλάδωςθσ, ιςοδυναμικζσ γζφυρεσ, ιςοδυναμικοί ηυγοί κ.λ.π. κακϊσ και 

κάκε άλλθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά, ζςτω και αν αυτά δεν κατονομάηονται ρθτϊσ, 

αλλά είναι απαραίτθτα για τθν πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Το ςυλλεκτιριο 

ςφςτθμα ςυνολικά και οι οδεφςεισ των κακόδων, που κα πραγματοποιθκοφν από τον 

ανάδοχο, κακϊσ και ολόκλθρθ θ καταςκευι των αλεξικεραφνων με  τα υλικά, που κα 

χρθςιμοποιθκοφν, καλφπτουν τα εκνικά (ΕΛΟΤ 1412,1197 ) και ευρωπαϊκά (EΝ 50164-1, 

50164-2 ) πρότυπα. 

Στο κατ’ αποκοπι τίμθμα περιλαμβάνονται θ πλιρθσ καταςκευι του ςυςτιματοσ, οι 

ςυνδζςεισ, οι δοκιμζσ και μετριςεισ τθσ εγκατάςταςθσ και όλεσ οι απαραίτθτεσ 
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χωματουργικζσ και οικοδομικζσ εργαςίεσ. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δφο χιλιάδεσ εκατό   

 Αρικμθτικϊσ:  2.100,00    

 

2.5 

Ν.ΑΤΘΕ 8757.3.2 

Ρλιρθσ καταςκευι ςυςτιματοσ κεμελιακισ  γείωςθσ δεξαμενισ με αναμονι ςφνδεςθσ 

ΣΑΡ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 45                              

 

Ρλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ, ζτοιμου ςε λειτουργία, ςυςτιματοσ κεμελιακισ 

γείωςθσ τθσ δεξαμενισ, δθλαδι προμικεια υλικϊν όπωσ, χαλφβδινεσ ταινίεσ 30Χ3.5 mm2 

επιψευδαργυρωμζνεσ εν κερμϊ (500gr/m2), ςφιγκτιρεσ οπλιςμοφ, ςφιγκτιρεσ 

επιμικυνςθσ ι διαςταφρωςθσ ταινίασ, κφριοσ ιςοδυναμικόσ ηυγόσ κ.λ.π. κακϊσ και κάκε 

άλλθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά, ζςτω και αν αυτά δεν κατονομάηονται ρθτϊσ, αλλά 

είναι απαραίτθτα για τθν πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα 

ςυνολικά και οι οδεφςεισ των ςυνδζςεων προσ το δίκτυο αντικεραυνικισ προςταςίασ, που 

κα πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο, κακϊσ και ολόκλθρθ θ καταςκευι του 

ςυςτιματοσ με  τα υλικά, που κα χρθςιμοποιθκοφν, καλφπτουν τα εκνικά (ΕΛΟΤ 

1412,1197 ) και ευρωπαϊκά (EΝ 50164-1, 50164-2 ) πρότυπα. 

Στο κατ’ αποκοπι τίμθμα περιλαμβάνονται θ πλιρθσ καταςκευι του ςυςτιματοσ, οι 

ςυνδζςεισ, οι δοκιμζσ και μετριςεισ τθσ εγκατάςταςθσ και όλεσ οι απαραίτθτεσ 

χωματουργικζσ και οικοδομικζσ εργαςίεσ. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Χίλια τετρακόςια  

 Αρικμθτικϊσ:  1.400,00    

 

2.6 

Ν.ΑΤΘΕ 8769.1 

Ρλιρθσ καταςκευι εςωτερικισ  και  εξωτερικισ  θλεκτρικισ  εγκατάςταςθσ δεξαμενισ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 45                              

 

Στο κατ’ αποκοπι τίμθμα τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ 

περιλαμβάνονται: 

Ρρομικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων, μεταλλικϊν εςχαρϊν με 

καπάκια, καλωδιϊςεων, χαλκϊν, δϊδεκα (12) ςτεγανϊν φωτιςτικϊν φκοριςμοφ 2Χ36 W 

εςωτερικοφ χϊρου βανοςταςίου (υπογείου – ιςογείου) και δφο (2) φωτιςτικϊν ςωμάτων 

Na με βραχίονα 250 W εξωτερικοφ χϊρου, διακοπτϊν, πριηϊν, τριγϊνων γειϊςεωσ κ.λ.π. 
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Επίςθσ περιλαμβάνονται οι ςωλθνϊςεισ και καλωδιϊςεισ τθσ θλεκτροδότθςθσ των 

κινθτιρων Booster, τθσ θλεκτροδότθςθσ των βοθκθτικϊν καταναλϊςεων φωτιςμοφ, 

πριηϊν, διακοπτϊν κ.λ.π. κακϊσ και κάκε υλικό, μικροχλικό ι εργαςία, ζςτω και αν αυτά 

δεν κατονομάηονται ρθτϊσ, αλλά είναι απαραίτθτα για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και άρτια 

καταςκευι τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ.  

Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα παραδοκοφν ςε καλι λειτουργία, περιλαμβανομζνων 

των δαπανϊν δοκιμϊν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τζςςερεισ χιλιάδεσ διακόςια 

 Αρικμθτικϊσ:  4.200,00    

 

2.7 

Ν.ATHE 8840.5.2 

Θλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ δεξαμενισ πλιρθσ με όλα τα όργανα, λυχνίεσ, 

διακόπτεσ μικροαυτόματουσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 18ΚW 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 45  

Θλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ κλειςτοφ τφπου, ονομαςτικισ ιςχφοσ 18ΚW, ςτον 

οποίο περιλαμβάνονται: 

• Κουτί θλεκτρικοφ  πίνακα από χαλυβδοζλαςμα «ντεκαπζ», χρωματιςμζνο με δφο 

ςτρϊςεισ βερνικοχρϊματοσ (1 τεμ) 

• Τριπολικόσ  κερμομαγνθτικόσ διακόπτθσ με ρφκμιςθ 40Α, ονομαςτικισ ζνταςθσ 

80Α, και ικανότθτασ διακοπισ βραχυκυκλϊματοσ 16kA (1 τεμ) 

• Ψθφιακό πολυόργανο – αναλυτισ  δικτφου, μετριςεων: V, I, P, Q, Α, cosφ, Hz, 

Kwh, KVArh (1 τεμ) 

• Ενδεικτικι  λυχνία (6 τεμ) 

• Τετραπολικόσ  μικροαυτόματοσ, 16Α, 4,5kA, B (1 τεμ) 

• Μονοπολικόσ  μικροαυτόματοσ φωτιςμοφ, 10Α, 6,0kA, B (1 τεμ) 

• Μονοπολικόσ  μικροαυτόματοσ φορτίου, 16Α, 6,0kA, C (1 τεμ) 

• Ελεγκτισ  αςυμμετρίασ και αλλθλουχίασ φάςεων (1 τεμ) 

• Αντικεραυνικι προςταςία πίνακα, 

Δθλαδι προμικεια όλων των υλικϊν, οργάνων, μικροχλικϊν και καλωδίων ςυνδζςεωσ, 

εργαςία εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ των οργάνων, ςτερζωςθ επί του τοίχου, ςυνδζςεωσ 

των ειςερχομζνων και απερχομζνων γραμμϊν, κακϊσ επίςθσ και κάκε άλλο υλικό και 

εργαςία, ζςτω και αν αυτά δεν κατονομάηονται ρθτϊσ, αλλά είναι απαραίτθτα για τθν 

πλιρθ λειτουργία και εγκατάςταςθ του πίνακα. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δφο χιλιάδεσ εκατό 

 Αρικμθτικϊσ:  2.100,00    
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2.8 

Ν.ΘΛΜ 65.10.20.05 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 63 

Ανυψωτικι διάταξθ ενδεικτικοφ τφπου MECS-AM-005 τθσ ΣΡΑΝΕΛΑΣ ι ιςοδφναμθ 

καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ, με 

το ςφςτθμα κφλιςθσ, πζδθςθσ και αςφάλιςθσ, τισ εφκαμπτεσ καλωδιϊςεισ 

θλεκτροδότθςθσ και το χειριςτιριο λειτουργίασ, φζρουςασ ικανότθτασ, και ανοίγματοσ 

ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και τθν ΕΤΕΡ 08-08-03-00 

"Γερανογζφυρεσ αντλιοςταςίων". 

Θ ανυψωτικι διάταξθ κα ςυνοδεφεται από πλιρθ φάκελο τεχνικισ τεκμθρίωςθσ (ςτατικοί 

υπολογιςμοί, ςχζδια λεπτομερειϊν και θλεκτρικϊν ςυνδζςεων, διαγράμματα 

λειτουργίασ, τεχνικά χαρακτθριςτικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, ρφκμιςθσ και ςυντιρθςθσ 

κλπ), υπόκειται δε ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Για βάροσ ανφψωςθσ ζωσ 500 kg 

Οι τροχιζσ κυλίςεωσ επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο  (τεμ) πλιρωσ τοποκετθμζνο 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δφο χιλιάδεσ 

 Αρικμθτικϊσ:  2.000,00    

 

2.9 

65.10.21 Σιδθροτροχιζσ γερανογζφυρασ  

Κωδικόσ ανακεϊρθςθσ ΘΛΜ-82 

 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το 

δάπεδο εργαςίασ, ςιδθροτροχιάσ κυλίςεωσ γερανογζφυρασ από μορφοχάλυβα, τθσ 

προβλεπόμενθσ από τθν μελζτθ διατομισ και ποιότθτασ. 

Ρεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια και τα μικροχλικά αγκυρϊςεωσ, ςτερεϊςεωσ, τα 

απαιτοφμενα ικριϊματα και θ απαςχόλθςθ ανυψωτικϊν μζςων. 

Τα ειδικά τεμάχια και τα ςτθρίγματα επιμετρϊνται ωσ υλικό ςιδθροτροχιάσ.  

Τιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςιδθροτροχιάσ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Τζςςερα και πενιντα λεπτά   

Αρικμθτικά:   4,50 

 

2.10 

Ν.ATHE 8959.22.2 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΘΛΜ 58  

 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ εφεδρικισ και ςυνεχοφσ ιςχφοσ 

33 KVA, τριφαςικοφ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, τάςεωσ 230/400 V 50 περιόδων 

αποτελοφμενο από κινθτιρα DIESEL και γεννιτρια Perkins ι ιςοδφναμο με θλεκτρονικό 
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ρυκμιςτι ςτροφϊν, αυτόματο ψθφιακό πίνακα και θχομονωτικό κάλυμα πλιρεσ.  

Ρεριλαμβάνεται το πεδίο προςταςίασ και αυτοματιςμοφ τθσ γεννιτριασ με αυτόματο 

διακόπτθ ιςχφοσ και όλα τα απαιτοφμενα όργανα ελζγχου και ενδείξεων και δεξαμενι 

πετρελαίου τουλάχιςτον 50 lt. 

 

Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου Θ/Η μετά των ςυνδζςεων, αυτοματιςμϊν, 

κλπ. 

 

ΕΥΩ Ολογράφωσ:  Δϊδεκα χιλιάδεσ   

Αρικμθτικά:   12.000,00 

 

 

 

 

 

ΣΟΥΦΛΙ,  14 /11 /    2018 
Ο MEΛΕΤΘΤΘΣ   
                                                                                                                                                   
 
 
Γ.ΔΕΛΛΟΥΔΘΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
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ΤΙΜΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Α’2012 
 
Βασικές τιμές ημερομισθίων 
Ημερομίςκια (χωρίσ εργοδοτικζσ επιβαρφνςεισ) 
Εργάτθσ ανειδίκευτοσ (001) : 64,99 € 
Βοθκόσ (ειδικευμζνοσ εργάτθσ) (002) : 71,48 € 
Σεχνίτθσ (003) : 84,31 € 
 
Ωρομίςκια 
Εργάτθσ ανειδίκευτοσ (001) : 15,74 € 
Βοθκόσ (ειδικευμζνοσ εργάτθσ) (002) : 17,31 € 
Σεχνίτθσ (003) : 20,42 € 
 
 
Βασικές τιμές υλικών 
ΟΙΚ N266.1.1 
Κλίμακα επίςκεψθσ φρεατίου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, ορκογϊνιο 
προφίλ 40Χ20mm, βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα ςτθρίγματα τοίχου 150mm τθσ εταιρείασ 
Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου  
Πλάτουσ 300mm και μικουσ 3,30m. 
Ανθγμζνθ τιμι αυξθμζνθ λόγω μικουσ 3,30/2,24=1,50 και κατά 10% λόγω ανακεϊρθςθσ 
τιμισ εμπορίου 
Ήτοι: 273,00Χ1,50Χ1,10=450,00 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) : 450,00 € 
 
ΟΙΚ N266.1.1.1 
Χειρολαβι ςτιριξθσ Φ44mm, αποςπϊμενθ, με τθν βάςθ πάκτωςθσ για τθν κάκοδο εντόσ 
φρεατίων, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου από 
ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti  
Ανθγμζνθ τιμι αυξθμζνθ κατά 10% λόγω ανακεϊρθςθσ τιμισ εμπορίου 
Ήτοι: 353,00Χ1,10=389,00 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) : 389,00 € 
 
ΟΙΚ N266.1.2 
Κλίμακα επίςκεψθσ δεξαμενισ από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, ορκογϊνιο 
προφίλ 40Χ20mm, βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα ςτθρίγματα τοίχου 150mm τθσ εταιρείασ 
Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου  
Πλάτουσ 400mm και μικουσ 6,20m. 
Ανθγμζνθ τιμι αυξθμζνθ λόγω μικουσ 6,20/5,04=1,23 και κατά 10% λόγω ανακεϊρθςθσ  
τιμισ εμπορίου 
Ήτοι: 654,00Χ1,23Χ1,10=885,00 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) : 885,00 € 
 
ΟΙΚ N266.1.2.1 
Μονοράγα προςταςίασ ζναντι πτϊςθσ ενδεικτικοφ τφπου H50 με εξάρτθμα ςτιριξθσ επί 
των βακμίδων κλίμακασ επίςκεψθσ με τθν ηϊνθ και τθν ςυςκευι πρόςδεςθσ τθσ 
εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου για 
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Κλίμακα πλάτουσ 400mm και μικουσ 6,20m. 
Ανθγμζνθ τιμι μονοράγασ αυξθμζνθ λόγω μικουσ 6,20/5,04=1,23 και κατά 10% λόγω 
ανακεϊρθςθσ τιμισ εμπορίου 
492,00Χ1,23Χ1,10=666,00 
Ανθγμζνθ τιμι ηϊνθσ πρόςδεςθσ αυξθμζνθ κατά 10% λόγω ανακεϊρθςθσ τιμισ εμπορίου 
103,00Χ1,10=114,00 
Ανθγμζνθ τιμι ςυςκευισ πρόςδεςθσ αυξθμζνθ κατά 10% λόγω ανακεϊρθςθσ τιμισ 
εμπορίου 
385,00Χ1,10=424,00 
Ήτοι ςυνολικά: 666,00+114,00+424,00=1204,00 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) : 1.204,00 € 
 
ΟΙΚ N277.1.1 
Ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 316L SCH10 για ευκφγραμμουσ χαλυβδοςωλινεσ διαφόρων 
διατομϊν  
Σιμι ανά κιλό (kg) : 18,42 € 
 
ΟΙΚ N277.1.2 
Ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 316L SCH10 για εξαρτιματα χαλυβδοςωλινων διαφόρων 
διατομϊν, δθλαδι καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ, κλπ. 
Σιμι ανά κιλό (kg) : 30,90 € 
 
ΟΙΚ N277.1.3 
Ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI 316L SCH10 για φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ 
Σιμι ανά κιλό (kg) : 13,80 € 
 
ΟΙΚ N277.2.1 
Καταπακτι, ορκογϊνια, τυποποιθμζνθ, με εξαεριςμό, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου 
εφφθμου οίκου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti  
διαςτ. 80Χ80cm. 
Ανθγμζνθ τιμι καταπακτισ κατά 10% λόγω ανακεϊρθςθσ τιμισ εμπορίου 
(1.068,00+15,00+59,00)Χ1,10=1.257,00 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) : 1.257,00 € 
 
ΟΙΚ N549.1 
Επζνδυςθ ξυλοτφπων Zemdrain Classic τθσ MaxFrank μίασ χριςθσ ι ιςοδφναμθ. 
Σιμι ανά τετραγ.μζτρο (m2) : 12,40 € 
 
ΥΔΡ Ν376.1.1 
ωλιν ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ150 για πάχοσ τοιχείου ζωσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμοσ. 
Διαμζτρου Φ 150 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  115,50 € 
 
ΥΔΡ Ν376.1.2 
ωλιν ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ200 για πάχοσ τοιχείου ζωσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμοσ. 
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Διαμζτρου Φ 200 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  130,00 € 
 
ΥΔΡ Ν376.1.3 
ωλιν ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ250 για πάχοσ τοιχείου ζωσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμοσ. 
Διαμζτρου Φ 250 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)       :153,50 € 
 
ΥΔΡ Ν377.1.1 
Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex A τθσ Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=150 mm και 
διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) mm  με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 
316ti  
Μονι ςτρϊςθ EPDM 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :166,00 € 
 
ΥΔΡ Ν377.1.2 
Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex C τθσ Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=150 mm και 
διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 
316ti 
Διπλι ςτρϊςθ EPDM 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)       :258,50 € 
 
ΥΔΡ Ν377.2.1 
Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex A τθσ Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=200 mm και 
διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 
316ti 
Μονι ςτρϊςθ EPDM 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :226,00 € 
 
ΥΔΡ Ν377.2.2 
Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex C τθσ Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=200 mm και 
διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 
316ti 
Διπλι ςτρϊςθ EPDM 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)       :335,00 € 
 
ΥΔΡ Ν377.3.1 
Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex A τθσ Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=250 mm και 
διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 
316ti 
Μονι ςτρϊςθ EPDM 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)       :305,00 € 
 
ΥΔΡ Ν377.3.2 
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Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex C τθσ Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=250 mm και 
διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 
316ti 
Διπλι ςτρϊςθ EPDM 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)       :458,00 € 
 
ΥΔΡ Ν394.1.1 
Βαλβίδα ςτάκμθσ (φλοτεροβάνα) με πιλότο, φλαντηωτι, με ςϊμα και περίβλθμα από 
ελατό χυτοςίδθρο SG ςφμφωνα με EN-JS 1040, ενδεικτικοφ τφπου SVP τθσ Erhard ι 
ιςοδφναμθ μετά των χάλκινων ςωλθνίςκων Φ8 κίνθςθσ τθσ βαλβίδασ και τον ςωλινα – 
οδθγό του πλωτιρα από PVC-U Φ200 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)    :9.223,00 € 
 
ΥΔΡ N.396.15.1 
Ειδικόσ ςωλινασ ειςαγωγισ ενζματοσ (injection hose) μίασ χριςεωσ ενδεικτικοφ τφπου 
Intec Standard τθσ MAX FRANK ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου, εγκιβωτιςμζνοσ εντόσ 
ςκυροδζματοσ.  
Σιμι ανά τρζχον μζτρο (m) :  4,25 € 
 
ΥΔΡ N.396.15.2 
Απαιτοφμενα υλικά, μικροχλικά - εργαλεία (επίτοιχοσ προςαρμογζασ, μεταλλικά 
ςτθρίγματα, επίτοιχο δικτφωμα ςτερζωςθσ, κωνικι κεφαλι, προςαρμογζασ πρζςςασ, 
μανόμετρο, πρζςςα χειρόσ) και ειδικι ρθτίνθ ζγχυςθσ INTECTIN PLUS με κακαριςτικό 
υγρό ανθγμζνα ςε τιμι ανά m. 
Σιμι ανά τρζχον μζτρο (m)       :  11,53 € 
 
ΥΔΡ Ν422.1.1 
Ποδοβαλβίδα (ποτιρι αναρρόφθςθσ) χυτοςιδθρά, φλαντηωτι με ενςωματωμζνθ βαλβίδα 
αντεπιςτροφισ και ςίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :480,40 € 
 
ΥΔΡ Ν423.1.1 
Φίλτρο τφπου «Τ» για δίκτυα νεροφ, χυτοςιδθρό, φλαντηωτό 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :200,00 € 
 
ΥΔΡ Ν423.2.1 
Φίλτρο τφπου «Τ» για δίκτυα νεροφ, χυτοςιδθρό, φλαντηωτό 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :106,00 € 
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ΥΔΡ Ν423.2.2 
Φίλτρο τφπου «Τ» για δίκτυα νεροφ, χυτοςιδθρό, φλαντηωτό 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :276,00 € 
 
ΥΔΡ Ν424.1.1 
Αντιπλθγματικι βαλβίδα εκτόνωςθσ και διατιρθςθσ πίεςθσ ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-30 
τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :830,00 € 
 
ΥΔΡ Ν424.1.2 
Αντιπλθγματικι βαλβίδα ανίχνευςθσ πλιγματοσ από υποπίεςθ ι υπερπίεςθ με θλεκτρικό 
ζλεγχο ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-35-10 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :1.462,00 € 
 
ΥΔΡ Ν424.1.3 
Βαλβίδα ελζγχου αντλίασ & αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι 
ιςοδφναμθ 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :1.597,00 € 
 
ΥΔΡ Ν424.1.4 
Βαλβίδα διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ με αιςκθτιριο ταχφτθτασ ενδεικτικοφ τφπου AS-
A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 80 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :1.024,00 € 
 
ΥΔΡ Ν424.2.3 
Βαλβίδα ελζγχου αντλίασ & αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι 
ιςοδφναμθ 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :3.045,00 € 
 
ΥΔΡ Ν424.2.4 
Βαλβίδα διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ με αιςκθτιριο ταχφτθτασ ενδεικτικοφ τφπου AS-
A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :1.895,00 € 
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ΥΔΡ Ν425.1.1 
Δικλίδα μαχαιρωτι με ωτίδεσ, με ςϊμα, ςφρτθ και ζδρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 
ενδεικτικοφ τφπου CMO TYPE A1 ι ιςοδφναμθ 
Ονομαςτικισ πίεςθσ 10 atm 
Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :817,47 € 
 
ΑΤΗΕ Ν662.7.1 
Πιεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου SiBoost Smart 2 Helix VE 2205 από 
ανοξείδωτο χάλυβα τθσ WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 2 ανοξείδωτεσ 
πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ αντλίεσ με ενςωματωμζνα 
inverter, αντικεραυνικι προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με 
θλεκτρόλυςθ, με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου φψουσ για θχομόνωςθ, 
ςφςτθμα απόφραξθσ ςτθν αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα 
αντεπιςτροφισ ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα 
ροισ κατά DIN 4807 πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά 
κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν κατάκλιψθ, αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από 
πλιρωσ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο περίβλθμα, 
προςταςία IP 54, που αποτελείται από εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, 
μικροεπεξεργαςτι με Soft-PLC, αναλογικζσ και ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ για τον 
ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα ςυχνότθτασ 
Mε παροχι ανά αντλία 30 m3/h & μανομετρικό Η=75m 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :28.252,00 € 
 
ΑΤΗΕ Ν662.7.2 
Πιεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου SiBoost Smart 4 Helix VE 2203 από 
ανοξείδωτο χάλυβα τθσ WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 4 ανοξείδωτεσ 
πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ αντλίεσ με ενςωματωμζνα 
inverter, αντικεραυνικι προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με 
θλεκτρόλυςθ, με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου φψουσ για θχομόνωςθ, 
ςφςτθμα απόφραξθσ ςτθν αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα 
αντεπιςτροφισ ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα 
ροισ κατά DIN 4807 πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά 
κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν κατάκλιψθ, αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από 
πλιρωσ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο περίβλθμα, 
προςταςία IP 54, που αποτελείται από εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, 
μικροεπεξεργαςτι με Soft-PLC, αναλογικζσ και ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ για τον 
ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα ςυχνότθτασ 
Mε παροχι ανά αντλία 110 m3/h & μανομετρικό Η=25m 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :35.315,00 € 
 
ΑΤΗΕ Ν662.7.3 
Αντλία νεροφ βυκιηόμενθ για άντλθςθ νεροφ ενδεικτικοφ τφπου WILO-DRAIN TS 50 H 
133/22 ι ιςοδφναμθ 
Mε παροχι αντλίασ 35 m3/h & μανομετρικό Η=25m 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :1.186,00 € 
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ΑΤΗΕ N814.1 
Αγωγοί ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ και ακίδεσ δϊματοσ,  κακόδων (αγωγοί Φ8 mm από Cu 
ι St/tZn ι ΑΙΜgSi ), ςυνδεδεμζνων με το ςφςτθμα γείωςθσ τθσ δεξαμενισ (κεμελιακι 
γείωςθ) με τα κατάλλθλα ςτθρίγματα, ειδικά ςτθρίγματα γυμνοφ αγωγοφ αλεξικζραυνου, 
εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, επζκταςθσ, διακλάδωςθσ, ιςοδυναμικζσ γζφυρεσ, ιςοδυναμικοί 
ηυγοί κ.λ.π. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  1.500,00 € 
 
ΑΤΗΕ N814.2 
Χαλφβδινεσ ταινίεσ 30Χ3.5 mm2 επιψευδαργυρωμζνεσ εν κερμϊ (500gr/m2), ςφιγκτιρεσ 
οπλιςμοφ, ςφιγκτιρεσ επιμικυνςθσ ι διαςταφρωςθσ ταινίασ, κφριοσ ιςοδυναμικόσ ηυγόσ 
κλπ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  1.000,00 € 
 
ΑΤΗΕ N851.8.2 
Ανόδιο, αποτελοφμενο από μονάδα παραγωγισ και επιβολισ θλεκτρικισ τάςθσ, μζςω 
κυςιαηομζνθσ ανόδου μαγνθςίου τφπου STOPCOR A9 ι ιςοδφναμο 
Σιμι αυξθμζνθ κατά 10% λόγω ανακεϊρθςθσ τιμισ εμπορίου 
Ήτοι: 409,84Χ1,10=451,00 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  451,00 € 
 
ΑΤΗΕ N.860.1 
ωλθνϊςεισ, μεταλλικζσ ςχάρεσ με καπάκια, καλωδιϊςεισ, χαλκοί, 12 ςτεγανά φωτιςτικά 
φκοριςμοφ 2Χ36 W εςωτερικοφ χϊρου βανοςταςίου (υπογείου - ιςογείου) και 2 
φωτιςτικά ςϊματα Na με βραχίονα 250 W εξωτερικοφ χϊρου, διακόπτεσ, πρίηεσ, τρίγωνα 
γειϊςεων, κλπ 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  3.000,00 € 
 
ΑΤΗΕ N.860.5.2 
Ηλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ, κλειςτοφ τφπου, ονομαςτικισ ιςχφοσ 18ΚW, ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται: 

 Κουτί θλεκτρικοφ  πίνακα από χαλυβδοζλαςμα «ντεκαπζ», χρωματιςμζνο με δφο 
ςτρϊςεισ βερνικοχρϊματοσ (1 τεμ) 

 Σριπολικόσ  κερμομαγνθτικόσ διακόπτθσ με ρφκμιςθ 40Α, ονομαςτικισ ζνταςθσ 80Α, 
και ικανότθτασ διακοπισ βραχυκυκλϊματοσ 16kA (1 τεμ) 

 Ψθφιακό πολυόργανο – αναλυτισ  δικτφου, μετριςεων: V, I, P, Q, Α, cosφ, Hz, Kwh, 
KVArh (1 τεμ) 

 Μεταςχθματιςτισ  ζνταςθσ, 100Α/5Α (3 τεμ) 

 Ενδεικτικι  λυχνία (6 τεμ) 

 Σετραπολικόσ  μικροαυτόματοσ, 16Α, 4,5kA, B (1 τεμ) 

 Μονοπολικόσ  μικροαυτόματοσ φωτιςμοφ, 10Α, 6,0kA, B (1 τεμ) 

 Μονοπολικόσ  μικροαυτόματοσ φορτίου, 16Α, 6,0kA, C (1 τεμ) 

 Ελεγκτισ  αςυμμετρίασ και αλλθλουχίασ φάςεων (1 τεμ) 

 Αντικεραυνικι προςταςία πίνακα 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  1.500,00 € 
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ΑΤΗΕ N.867.1.22.2 
Ηλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ εφεδρικισ και ςυνεχοφσ ιςχφοσ 33 KVA, τριφαςικοφ 
εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, τάςεωσ 230/400 V 50 περιόδων αποτελοφμενο από κινθτιρα 
DIESEL και γεννιτρια Perkins ι ιςοδφναμο με θλεκτρονικό ρυκμιςτι ςτροφϊν, αυτόματο 
ψθφιακό πίνακα και θχομονωτικό κάλυμα πλιρεσ.  Περιλαμβάνεται το πεδίο προςταςίασ και 
αυτοματιςμοφ τθσ γεννιτριασ με αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ και όλα τα απαιτοφμενα όργανα 
ελζγχου και ενδείξεων και δεξαμενι πετρελαίου τουλάχιςτον 50 lt. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  10.000,00 € 
 
ΑΤΗΕ N.910.3.1 
Ανυψωτικι διάταξθ ενδεικτικοφ τφπου MECS-AM-005 τθσ ΠΑΝΕΛΑ ι ιςοδφναμθ 
καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ, με 
το ςφςτθμα κφλιςθσ, πζδθςθσ και αςφάλιςθσ, τισ εφκαμπτεσ καλωδιϊςεισ 
θλεκτροδότθςθσ και το χειριςτιριο λειτουργίασ βάρουσ ανφψωςθσ ζωσ 500 Kg. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) :  1.692,00 € 
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ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ 

 
 
 

 
Ν.ΟΙΚ 62.66.1.1 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6224  
Καταπακτι, ορκογϊνια, τυποποιθμζνθ, με εξαεριςμό, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου 
εφφθμου οίκου δθλαδι, καταπακτι τφπου HS-1 από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 
ti, με πλικτρο λειτουργίασ και κλειδαριά αςφαλείασ με όλα τα μικροχλικά, πλιρωσ 
τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία.  
Διαςτάςεων  800Χ800mm 
 
Τλικά: 

       α)-Καταπακτι HS-1 από ανοξείδωτο 
χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, με 
πλικτρο λειτουργίασ και κλειδαριά 
αςφαλείασ, προςαυξθμζνθ κατά 10% 
για μικροχλικά τοποκζτθςθσ 

   

  (ΟΙΚ.N277.2.1) τεμ 1,10 X 1.257,00 = 1.382,70 
β)-Εργαςία τοποκζτθςθσ 15% επί 

     τθσ τιμισ του (α) 
  

0,15 X 1.382,70 = 207,41 

φνολο 
      

1.590,11 
 
(1 τεμάχιο):  1.600,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΟΙΚ 63.03.1 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6302  
Κλίμακα επίςκεψθσ φρεατίου, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου 
οίκου δθλαδι, κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, ορκογϊνιο προφίλ 
40Χ20mm, βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα ςτθρίγματα τοίχου 150mm με όλα τα μικροχλικά, 
πλιρωσ τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία.  
Πλάτουσ 400mm και μικουσ 3300mm 
Τλικά: 

       α)-Κλίμακα επίςκεψθσ από 
ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 
ti, ορκογϊνιο προφίλ 40Χ20mm,                      
βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα 
ςτθρίγματα τοίχου 150mm, 
προςαυξθμζνθ κατά 10% για 
μικροχλικά τοποκζτθςθσ 

     (ΟΙΚ.N266.1.1) τεμ 1,10 X 450,00 = 495,00 
β)-Εργαςία τοποκζτθςθσ 15% επί 

     τθσ τιμισ του (α) 
  

0,15 X 495,00 
 

74,25 

φνολο 
      

569,25 
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(1 τεμάχιο): 570,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΟΙΚ 63.03.1.1 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6302  
Χειρολαβι ςτιριξθσ Φ44mm, αποςπϊμενθ, με τθν βάςθ πάκτωςθσ για τθν κάκοδο εντόσ 
φρεατίων ι δεξαμενϊν, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου 
από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti δθλαδι, χειρολαβι ςτιριξθσ με τθν βάςθ 
πάκτωςθσ με όλα τα μικροχλικά, πλιρωσ τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία. 
α)-Χειρολαβι ςτιριξθσ, αποςπϊμενθ, 
για τθν κάκοδο εντόσ φρεατίων ι 
δεξαμενϊν με τθν βάςθ πάκτωςθσ, 
προςαυξθμζνθ κατά 20% για βάςθ 
πάκτωςθσ, μικροχλικά τοποκζτθςθσ 

     (ΟΙΚ.N266.1.1.1) τεμ 1,20 X 389,00 = 466,80 
β)-Εργαςία τοποκζτθςθσ 15% επί 

     τθσ τιμισ του (α) 
  

0,15 X 466,80 
 

70,02 

φνολο 
      

536,82 
  
(1 τεμάχιο): 540,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΟΙΚ 63.03.2 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6302  
Κλίμακα επίςκεψθσ δεξαμενισ, τυποποιθμζνθ, τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου 
οίκου δθλαδι, κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 ti, ορκογϊνιο προφίλ 
40Χ20mm, βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα ςτθρίγματα τοίχου 150mm με όλα τα μικροχλικά, 
πλιρωσ τοποκετθμζνθ και ζτοιμθ ςε λειτουργία.  
Επίςθσ περιλαμβάνεται ςφςτθμα μονοράγασ προςταςίασ ζναντι πτϊςθσ ενδεικτικοφ τφπου 
H50 με εξάρτθμα ςτιριξθσ επί των βακμίδων κλίμακασ επίςκεψθσ με τθν ηϊνθ και τθν 
ςυςκευι πρόςδεςθσ τθσ εταιρείασ Hailo ι ιςοδφναμου 
Πλάτουσ 400mm και μικουσ 6200mm 
 

Τλικά: 
       α)-Κλίμακα επίςκεψθσ από 

ανοξείδωτο χάλυβα 1.4571/ASTM 316 
ti, ορκογϊνιο προφίλ 40Χ20mm,                      
βακμίδεσ 30Χ30Χ2mm με τα 
ςτθρίγματα τοίχου 150mm, 
προςαυξθμζνθ κατά 10% για 
μικροχλικά τοποκζτθςθσ 

     (ΟΙΚ.N266.1.2) τεμ 1,10 X 885,00 = 973,50 
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β)-Μονοράγα προςταςίασ ζναντι 
πτϊςθσ ενδεικτικοφ τφπου H50 με 
εξάρτθμα ςτιριξθσ επί των βακμίδων 
κλίμακασ επίςκεψθσ με τθν ηϊνθ και 
τθν ςυςκευι πρόςδεςθσ τθσ εταιρείασ 
Hailo ι ιςοδφναμου εφφθμου οίκου 
προςαυξ. κατά 10% για μικροχλικά 
τοποκζτθςθσ 

     (ΟΙΚ.N266.1.2.1) τεμ 1,10 X 1.204,00 = 1.324,40 
β)-Εργαςία τοποκζτθςθσ 15% επί 

     τθσ τιμισ του 
(α+β) 

  
0,15 X 2.297,90 

 
344,69 

φνολο 
      

2.642,59 
 
(1 τεμάχιο): 2.650,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 5.26.1 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-7104  
φςτθμα ειςαγωγισ ενζματοσ ειδικισ ρθτίνθσ για χριςθ ςε πόςιμο νερό χωρίσ διαλφτεσ, 
χωρίσ χρωςτικζσ, δφο ςυςτατικϊν με βάςθ τθν πολυουρεκάνθ, που αντιδρά ςε επαφι με 
τθν υγραςία  ενδεικτικοφ τφπου INTECTIN PLUS τθσ MAX FRANK ι ιςοδφναμθ για τθν 
υδατοςτεγι ςφράγιςθ αρμϊν  διακοπισ ςκυροδζτθςθσ με χριςθ ειδικοφ ςωλινα 
ειςαγωγισ ενζματοσ (injection hose) μίασ χριςεωσ ενδεικτικοφ τφπου INTEC STANDARD τθσ 
MAX FRANK ι ιςοδφναμου, εγκιβωτιςμζνου εντόσ ςκυροδζματοσ μετά των υλικϊν, 
μικροχλικϊν - εργαλείων 

Τλικά: 
        ωλθνίςκοσ ενεμάτωςθσ μίασ χριςθσ INTEC 

STANDARD τθσ MAX FRANK ι ιςοδφναμοσ αυξθμζνοσ 
κατά 10% λόγω φκοράσ 

      
 

(ΤΔΡ.N396.15.1) m 1,10 X 4,25 = 4,68 
Απαιτοφμενα υλικά, μικροχλικά - εργαλεία (επίτοιχοσ 
προςαρμογζασ, μεταλλικά ςτθρίγματα, επίτοιχο 
δικτφωμα ςτερζωςθσ, κωνικι κεφαλι, προςαρμογζασ 
πρζςςασ, μανόμετρο, πρζςςα χειρόσ) και ειδικι 
ρθτίνθ ζγχυςθσ INTECTIN PLUS με κακαριςτικό υγρό 
ανθγμζνα ςε τιμι ανά m 

      
 

(ΤΔΡ.N396.15.2) m 1,00 X 11,53 = 11,53 

 
  

      Εργαςία 
        

 
τεχν. (003) h 0,30 X 20,42 = 6,13 

 
βοθκ. (002) h 0,30 X 17,31 = 5,19 

φνολο 
       

27,52 
 
(1 τρζχον μζτρο ): 28,00 ευρώ 
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Ν.ΥΔΡ 9.06.01 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-3841  
Βελτίωςθ - ςκλιρυνςθ & ςτεγανοποίθςθ επιφανειϊν εμφανϊν ςκυροδεμάτων με 
επζνδυςθ ενδεικτικοφ τφπου Zemdrain τθσ MaxFrank ι ιςοδφναμθ, τοποκζτθςθ 
αποςτατϊν με οπι από ινοτςιμζντο και ςφράγιςθ οπϊν των αποςτατϊν με τάπεσ και 
κόλλα τφπου Repoxal ι ιςοδυνάμων, λοιπά μικροχλικά και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ 
και τοποκζτθςθσ. 
Τλικά: 

        Επζνδυςθ ξυλοτφπων Zemdrain Classic τθσ MaxFrank 
μίασ χριςθσ ι ιςοδφναμθ αυξθμζνθ κατά 50% για 
αποςτάτεσ με οπι από ινοτςιμζντο, τάπεσ, κόλλα 
Repoxal, φκορζσ, απομειϊςεισ, μικροχλικά 

      
 

(ΟΙΚ Ν549.1) m2 1,50 X 12,40 = 18,60 
Εργαςία τοποκζτθςθσ επζνδυςθσ, αποςτατϊν 
ινοτςιμζντου και ςφράγιςθσ οπϊν φουρκετϊν με 
τάπεσ και κόλλα Repoxal 

      
 

τεχν. (003) h 0,20 X 20,42 = 4,08 

 
βοθκ. (002) h 0,20 X 17,31 = 3,46 

φνολο 
       

26,14 
 
(1 m2):  26,20 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 10.33.1.1 
Προμικεια και τοποκζτθςθ ςωλινοσ ινοτςιμζντου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex 3000 για 
ςτεγανι διζλευςθ ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm 
τθσ Doyma ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου. 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ εντόσ ξυλοτφπου και ςτισ κζςεισ, όπου προβλζπεται να 
περάςουν ςωλινεσ ειδικά τεμάχια ςωλινων διζλευςθσ από ινϊδεσ τςιμζντο (fiber-
cement). Σα ειδικά αυτά τεμάχια τοποκετοφνται προ τθσ ςκυροδζτθςθσ και ζχουν μικοσ, 
όςο το πάχοσ του τοίχου. Για τθν αςφαλι τοποκζτθςι τουσ εντόσ των ξυλοτφπων 
χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ τάπεσ, θ αξία των οποίων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι αυτοφ του 
άρκρου.  
Περιλαμβάνεται  θ προμικεια του υλικοφ με τισ (2) τάπεσ αςφαλείασ, τα τυχόν απαιτοφμενα 
ικριϊματα και θ εργαςία τοποκζτθςισ του εντόσ του ξυλοτφπου. 
 
Για διάμετρο ςωλινα ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ150 mm (ςωλιν διζλευςθσ DN 80). 

Τλικά: 
        α)-ωλιν ινοτςιμζντου Curaflex 3000 

       τθσ Doyma d=150 mm 
        

 
(ΤΔΡ.N376.1.1) τεμ 1,00 X 115,50 = 115,50 

β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 
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Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ): 150,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 10.33.1.2 
Προμικεια και τοποκζτθςθ ςωλινοσ ινοτςιμζντου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex 3000 για 
ςτεγανι διζλευςθ ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm 
τθσ Doyma ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου. 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ εντόσ ξυλοτφπου και ςτισ κζςεισ, όπου προβλζπεται να 
περάςουν ςωλινεσ ειδικά τεμάχια ςωλινων διζλευςθσ από ινϊδεσ τςιμζντο (fiber-
cement). Σα ειδικά αυτά τεμάχια τοποκετοφνται προ τθσ ςκυροδζτθςθσ και ζχουν μικοσ, 
όςο το πάχοσ του τοίχου. Για τθν αςφαλι τοποκζτθςι τουσ εντόσ των ξυλοτφπων 
χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ τάπεσ, θ αξία των οποίων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι αυτοφ του 
άρκρου.  
Περιλαμβάνεται  θ προμικεια του υλικοφ με τισ (2) τάπεσ αςφαλείασ, τα τυχόν απαιτοφμενα 
ικριϊματα και θ εργαςία τοποκζτθςισ του εντόσ του ξυλοτφπου. 
 
Για διάμετρο ςωλινα ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ200 mm (ςωλιν διζλευςθσ DN100-125). 
Τλικά: 

        α)-ωλιν ινοτςιμζντου Curaflex 3000 
       τθσ Doyma d=200 mm 

        
 

(ΤΔΡ.N376.1.2) τεμ 1,00 X 130,00 = 130,00 
β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 

        λοιπά μικροχλικά 30% του (α) 
        

    
0,30 X 130,00 = 39,00 

φνολο 
       

169,00 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ): 170,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 10.33.1 .3 
Προμικεια και τοποκζτθςθ ςωλινοσ ινοτςιμζντου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex 3000 για 
ςτεγανι διζλευςθ ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm 
τθσ Doyma ι ιςοδφναμου εφφθμου Οίκου. 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ εντόσ ξυλοτφπου και ςτισ κζςεισ, όπου προβλζπεται να 
περάςουν ςωλινεσ ειδικά τεμάχια ςωλινων διζλευςθσ από ινϊδεσ τςιμζντο (fiber-
cement). Σα ειδικά αυτά τεμάχια τοποκετοφνται προ τθσ ςκυροδζτθςθσ και ζχουν μικοσ, 
όςο το πάχοσ του τοίχου. Για τθν αςφαλι τοποκζτθςι τουσ εντόσ των ξυλοτφπων 
χρθςιμοποιοφνται ειδικζσ τάπεσ, θ αξία των οποίων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι αυτοφ του 
άρκρου.  

λοιπά μικροχλικά 30% του (α) 
        

    
0,30 X 115,50 = 34,65 

φνολο 
       

150,15 
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Περιλαμβάνεται  θ προμικεια του υλικοφ με τισ (2) τάπεσ αςφαλείασ, τα τυχόν απαιτοφμενα 
ικριϊματα και θ εργαςία τοποκζτθςισ του εντόσ του ξυλοτφπου. 
 
Για διάμετρο ςωλινα ινοτςιμζντου Curaflex 3000 Φ250 mm (ςωλιν διζλευςθσ DN150). 
Τλικά: 

        α)-ωλιν ινοτςιμζντου Curaflex 3000 
       τθσ Doyma d=250 mm 

        
 

(ΤΔΡ.N376.1.3) τεμ 1,00 X 153,50 = 153,50 
β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 

        λοιπά μικροχλικά 30% του (α) 
        

    
0,30 X 153,50 = 46,05 

φνολο 
       

199,55 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ): 200,00 ευρώ  

 
Ν.ΥΔΡ 10.34.1.1 
Προμικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex A ςε 
διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 
ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ150 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) mm 
Για μονι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό χωρίσ πίεςθ) 
 

Τλικά: 
        α)-Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex A τθσ 

Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=150 
mm και διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) 
mm  με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο 
χάλυβα V4A/AISI 316ti μονισ ςτρϊςθσ 
EPDM 

       
 

(ΤΔΡ.N377.1.1) τεμ 1,00 X 166,00 = 166,00 
β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 

        λοιπά μικροχλικά 15% του (α) 
        

    
0,15 X 166,00 = 24,90 

φνολο 
       

190,90 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ): 200,00 ευρώ  
 
Ν.ΥΔΡ 10.34.1.2 
Προμικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex C ςε 
διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 
ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
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Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ150 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) mm 
Για διπλι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό υπό πίεςθ) 
 
Τλικά: 

        α)-Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex C τθσ 
Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=150 
mm και διερχόμενο ςωλινα Φ(78-104) 
mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο 
χάλυβα V4A/AISI 316ti διπλισ ςτρϊςθσ 
EPDM 

       
 

(ΤΔΡ.N377.1.2) τεμ 1,00 X 258,50 = 258,50 
β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 

        λοιπά μικροχλικά 15% του (α) 
        

    
0,15 X 258,50 = 38,78 

φνολο 
       

297,28 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  300,00 ευρώ  
 
Ν.ΥΔΡ 10.34.2.1 
Προμικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex A ςε 
διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 
ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) mm 
Για μονι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό χωρίσ πίεςθ) 
Τλικά: 

        α)-Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex A τθσ 
Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=200 
mm και διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) 
mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο 
χάλυβα V4A/AISI 316ti μονισ ςτρϊςθσ 
EPDM 

       

 
(ΤΔΡ.N377.2.1) τεμ 1,00 X 226,00 = 226,00 

β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 
        λοιπά μικροχλικά 15% του (α) 
        

    
0,15 X 226,00 = 33,90 

φνολο 
       

259,90 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  260,00 ευρώ  
 
 
Ν.ΥΔΡ 10.34.2.2 
Προμικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex C ςε 
διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 
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ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ200 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) mm 
Για διπλι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό υπό πίεςθ) 
Τλικά:  

         α)-Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex C τθσ 
Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=200 
mm και διερχόμενο ςωλινα Φ(105-145) 
mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο 
χάλυβα V4A/AISI 316ti διπλισ ςτρϊςθσ 
EPDM 

       
 

 (ΤΔΡ.N377.2.2) τεμ 1,00 X 335,00 = 335,00 
β)-Εργαςία και ςτθρίγματα,  

        λοιπά μικροχλικά 15% του (α)  
        

 

 

   
0,15 X 335,00 = 50,25 

φνολο  
       

385,25 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  390,00 ευρώ  
 
 
Ν.ΥΔΡ 10.34.3.1 
Προμικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex A ςε 
διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 
ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) mm 
Για μονι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό χωρίσ πίεςθ) 
Τλικά: 

        α)-Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex A τθσ 
Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=250 
mm και διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) 
mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο 
χάλυβα V4A/AISI 316ti μονισ ςτρϊςθσ 
EPDM 

       
 

(ΤΔΡ.N377.3.1) τεμ 1,00 X 305,00 = 305,00 
β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 

        λοιπά μικροχλικά 15% του (α) 
        

    
0,15 X 305,00 = 45,75 

φνολο 
       

350,75 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  360,00 ευρώ  
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Ν.ΥΔΡ 10.34.3.2 
Προμικεια και τοποκζτθςθ μονωτικοφ δακτυλίου ενδεικτικοφ τφπου Curaflex C ςε 
διερχόμενο ςωλινα μζςω ςωλινοσ ινοτςιμζντου Curaflex 3000 για ςτεγανι διζλευςθ 
ςωλθνϊςεων εντόσ δεξαμενισ ι φρεατίου για πάχοσ τοιχϊματοσ 35 cm τθσ Doyma ι 
ιςοδφναμου με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο χάλυβα V4A/AISI 316ti 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6373 
 
Για διάμετρο ςωλινα Curaflex 3000 Φ250 mm με διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) mm 
Για διπλι ςτρϊςθ EPDM (επαφι με νερό υπό πίεςθ) 
Τλικά: 

        α)-Μονωτικόσ δακτφλιοσ Curaflex C τθσ 
Doyma για ςωλινα Curaflex 3000 d=250 
mm και διερχόμενο ςωλινα Φ(146-190) 
mm με πλάκεσ πίεςθσ απο ανοξείδωτο 
χάλυβα V4A/AISI 316ti διπλισ ςτρϊςθσ 
EPDM 

       
 

(ΤΔΡ.N377.3.2) τεμ 1,00 X 458,00 = 458,00 
β)-Εργαςία και ςτθρίγματα, 

        λοιπά μικροχλικά 15% του (α) 
        

    
0,15 X 458,00 = 68,70 

φνολο 
       

526,70 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  530,00 ευρώ  
 
 
Ν.ΥΔΡ 12.18 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6630.1  
Καταςκευι ευκυγράμμων τμθμάτων δικτφου χαλυβδοςωλινων από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316L SCH10 με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςυγκόλλθςθ των 
ςωλινων και εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ελζγχων ςτεγανότθτοσ, αλλά χωρίσ τθν αξία των 
ειδικϊν τεμαχίων πάςθσ φφςεωσ. 
 
Επιμζτρθςθ ανά χιλιόγραμμο ανοξείδωτου ςωλινα (kg)  με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο 
και το πάχοσ που προβλζπεται από τθν μελζτθ.  
 

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 

πάχοσ 

(mm) 
kg/m  

80 88.90 3.05 6.45  

125 141.30 3.40 11.56  

150 168.30 3.40 13.82  

200 219.08 3.76 19.94  
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250 273.05 4.19 27.83  

 
Τλικά: 

        Ευκφγραμμοι χαλυβδοςωλινεσ, 
διαφόρων διατομϊν από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 316L SCH10 αυξθμζνοι κατά 
10% για κολλιςεισ και λοιπά μικροχλικά  

       
 

(ΟΙΚ Ν277.1.1) Kg 1,10 X 18,42 = 20,26 
Εργαςία τοποκζτθςθσ 

        
 

τεχν. (003) h 0,10 X 20,42 = 2,04 

 
βοθκ. (002) h 0,10 X 17,31 = 1,73 

φνολο 
       

24,03 
 
Σιμι ανά χιλιόγραμμο  (1 Kg) :  24,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 12.19 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6630.1  
Καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ, καλφμματα (τάπεσ) χαλυβδοςωλινων από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316L SCH10 με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ και ςυγκόλλθςθ των 
ειδικϊν τεμαχίων και εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ελζγχων ςτεγανότθτοσ 
 
Επιμζτρθςθ ανά χιλιόγραμμο ανοξείδωτου ειδικοφ τεμαχίου (kg)  με βάςθ τθν ονομαςτικι 
διάμετρο και το πάχοσ που προβλζπεται από τθν μελζτθ.  
Σιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτιτωσ τθσ διαμζτρου και του πάχουσ των ειδικϊν 
τεμαχίων που χρθςιμοποιοφνται. 
Τλικά: 

        Καμπφλεσ, ςυςτολζσ, ταυ, καλφμματα 
(τάπεσ) χαλυβδοςωλινων, διαφόρων 
διατομϊν από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
316L SCH10 αυξθμζνα κατά 10% για 
κολλιςεισ και λοιπα μικροχλικά 

       

 
(ΟΙΚ Ν277.1.2) Kg 1,10 X 30,90 = 33,99 

Εργαςία τοποκζτθςθσ 
        

 
τεχν. (003) h 0,10 X 20,42 = 2,04 

 
βοθκ. (002) h 0,10 X 17,31 = 1,73 

φνολο 
       

37,76 
 
Σιμι ανά χιλιόγραμμο  (1 Kg) :  38,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 12.20 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6651.1  
Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ ανεξαρτιτωσ διαμζτρου, ςυμπεριλαμβανομζνων των κοχλιϊν από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 με τθν προμικεια, μεταφορά επί τόπου, τοποκζτθςθ,  
ςυγκόλλθςθ και εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ελζγχων ςτεγανότθτοσ. 
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Επιμζτρθςθ ανά χιλιόγραμμο ανοξείδωτθσ φλάντηασ και ανοξείδωτων κοχλιϊν (kg)  με 
βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο και το πάχοσ που προβλζπεται από τθν μελζτθ.  
Σιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτιτωσ τθσ διαμζτρου και του πάχουσ των φλαντηϊν που 
χρθςιμοποιοφνται. 
Τλικά: 

        Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ 
χαλυβδοςωλινων, διαφόρων διατομϊν 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L SCH10 
αυξθμζνεσ κατά 15% για ανοξ. 
κολλιςεισ, κοχλίεσ, περικόχλια και λοιπά 
μικροχλικά 

       
 

(ΟΙΚ Ν277.1.3) Kg 1,15 X 13,80 = 15,87 
Εργαςία τοποκζτθςθσ 

        
 

τεχν. (003) h 0,10 X 20,42 = 2,04 

 
βοθκ. (002) h 0,10 X 17,31 = 1,73 

φνολο 
       

19,64 
 
Σιμι ανά χιλιόγραμμο  (1 Kg) :  20,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 12.21.04.2 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6030.1 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ ςυςτιματοσ κακοδικισ προςταςίασ  ςε δίκτυο ςωλινων εντόσ 
βανοςταςίου δεξαμενισ ενδεικτικοφ τφπου Α9 plus τθσ STOPCOR ι ιςοδφναμο. 
Σο ςφςτθμα περιλαμβάνει το ανόδιο δθλαδι αυτόνομθ μονάδα παραγωγισ και επιβολισ 
θλεκτρικισ τάςθσ μζςω κυςιαηομζνθσ ανόδου μαγνθςίου, θ οποία ςχθματίηοντασ 
θλεκτρικό δίπολο με φφλλο χαλκοφ ςε κοινό περιβάλλον, αποδίδει τάςθ περίπου 1.5 volt 
και πυκνότθτα ρεφματοσ περίπου 100-150 mA. Επίςθσ περιλαμβάνει τουσ χάλκινουσ 
αγωγοφσ, τουσ ςυνδζςμουσ με τισ ςωλθνϊςεισ και τθν γείωςθ, λοιπά μικροχλικά και 
εργαςία πλιρουσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ. 
Τλικά: 

        α)-Ανόδιο, αποτελοφμενο από μονάδα παραγωγισ και 
επιβολισ θλεκτρικισ τάςθσ, μζςω κυςιαηομζνθσ ανόδου 
μαγνθςίου τφπου STOPCOR A9 plus ι ιςοδφναμο 

     
 

(ΑΣΗΕ Ν851.8.2) τεμ 1,00 X 451,00 = 451,00 
β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 

        (0.15 του (α)) 
        

    
0,15 X 451,00 = 67,65 

φνολο 
       

518,65 
 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  520,00 ευρώ 
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Ν.ΥΔΡ 13.03.03.04 
Προμικεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάςταςθ ςτθν ςωλθνογραμμι ςυρταρωτισ δικλίδασ 
με κζλυφοσ από χυτοςίδθρο, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδεσ 
χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ". Περιλαμβάνονται οι γαλβανιςμζνοι κοχλίεσ ςτερζωςθσ, τα 
παρεμβφςματα ςτεγάνωςθσ και θ δοκιμι λειτουργίασ.  
Οι προςκομιηόμενεσ επί τόπου δικλίδεσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό εργαςτθρίου 
δοκιμϊν. 
 
Με ωτίδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm, Ονομαςτικισ διαμζτρου DN125 mm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6651.1 

 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  323,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 13.12.01.03.01 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6653.1 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ αντιπλθγματικισ βαλβίδασ εκτόνωςθσ και διατιρθςθσ πίεςθσ 
ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-30 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 
 
 
Τλικά: 

        Αντιπλθγματικι βαλβίδα εκτόνωςθσ και 
διατιρθςθσ πίεςθσ ενδεικτικοφ τφπου 
AS-A/Y-30 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ 

       ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN80 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν424.1.1) τεμ 1,00 X 830,00 = 830,00 

β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 830,00 = 124,50 

φνολο 
       

954,50 
         
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  960,00 ευρώ 
 
 

Αναγωγι τιμισ άρκρου τιμολογίου:          
ΤΔΡ 13.03.03.03                           

       υρταρωτι δικλίδα με κζλυφοσ από 
χυτοςίδθρο με ωτίδεσ ονομαςτικισ 
πίεςθσ 16 atm, ονομαςτικισ διαμζτρου 
DN125 mm 

       υντελεςτισ αναγωγισ: 125/100 
       

  
1,00 Χ 1,25 X 258,00 = 322,50 

        
  

φνολο 
       

322,50 
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Ν.ΥΔΡ 13.12.01.03.02 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6653.1 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ αντιπλθγματικισ βαλβίδασ ανίχνευςθσ πλιγματοσ από 
υποπίεςθ ι υπερπίεςθ με θλεκτρικό ζλεγχο ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-35-10 τθσ ΓΕΜΑΚ ι 
ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 

 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  1.690,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 13.12.01.03.03 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6653.1 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ ελζγχου αντλίασ & αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ τφπου 
AS-A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 
 
Τλικά: 

        Βαλβίδα ελζγχου αντλίασ & 
αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ τφπου AS-
A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ 

       ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN80 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν424.1.3) τεμ 1,00 X 1.597,00 = 1.597,00 

β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 1.597,00 = 239,55 

φνολο 
       

1.836,55 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  1.840,00 ευρώ 
 

Τλικά: 
        Αντιπλθγματικι βαλβίδα ανίχνευςθσ 

πλιγματοσ από υποπίεςθ ι υπερπίεςθ 
με θλεκτρονικό ζλεγχο ενδεικτικοφ 
τφπου AS-A/Y-35-10 τθσ ΓΕΜΑΚ ι 
ιςοδφναμθ 

       ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN80 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν424.1.2) τεμ 1,00 X 1.462,00 = 1.462,00 

β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 1.462,00 = 219,30 

φνολο 
       

1.681,30 
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Ν.ΥΔΡ 13.12.01.03.04 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6653.1 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ με αιςκθτιριο 
ταχφτθτασ ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN80 PN16 
 
Τλικά: 

        Βαλβίδα διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ 
με αιςκθτιριο ταχφτθτασ ενδεικτικοφ 
τφπου AS-A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι 
ιςοδφναμθ 

       ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN80 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν424.1.4) τεμ 1,00 X 1.024,00 = 1.024,00 

β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 1.024,00 = 153,60 

φνολο 
       

1.177,60 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  1.180,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 13.12.01.06.03 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6653.1 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ ελζγχου αντλίασ & αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ τφπου 
AS-A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN150 PN16 
 
Τλικά: 

        Βαλβίδα ελζγχου αντλίασ & 
αντεπιςτροφισ ενδεικτικοφ τφπου AS-
A/Y-40 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ 

       ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν424.2.3) τεμ 1,00 X 3.045,00 = 3.045,00 

β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 3.045,00 = 456,75 

φνολο 
       

3.501,75 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  3.510,00 ευρώ 
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Ν.ΥΔΡ 13.12.01.06.04 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6653.1 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ με αιςκθτιριο 
ταχφτθτασ ενδεικτικοφ τφπου AS-A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN150 PN16 

 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  2.180,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 13.18.04 
Προμικεια, μεταφορά επί τόπου και ςφνδεςθ ςτο δίκτυο μετρθτοφ παροχισ 
θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου. 
Περιλαμβάνονται οι ελαςτικοί δακτφλιοι και οι κοχλίεσ και περικόχλια που κα φζρουν 
αντιςκωριακι προςταςία. 
Οι μετρθτζσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό υδραυλικϊν δοκιμϊν και ζντυπα τεχνικισ 
τεκμθρίωςθσ (διαγράμματα λειτουργίασ, τεχνικά χαρακτθριςτικά, οδθγίεσ ρφκμιςθσ και 
ςυντιρθςθσ κλπ), υπόκεινται δε ςτθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
 
Ηλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ DN 80, ΡΝ 10 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 31 
Αναγωγι τιμισ άρκρου τιμολογίου:          
ΤΔΡ 13.18.01          

       Ηλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ     
DN 350, ΡΝ 10 

       υντελεςτισ αναγωγισ: 80/350 
       

  
1,00 Χ 0,229 X 7.780,00 = 1.778,29 

        
  

φνολο 
       

1.778,29 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  1.780,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 13.18.05 

Τλικά: 
        Βαλβίδα διατιρθςθσ ςτακερισ παροχισ 

με αιςκθτιριο ταχφτθτασ ενδεικτικοφ 
τφπου AS-A/Y-70 τθσ ΓΕΜΑΚ ι 
ιςοδφναμθ 

       ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν424.2.4) τεμ 1,00 X 1.895,00 = 1.895,00 

β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 1.895,00 = 284,25 

φνολο 
       

2.179,25 
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Προμικεια, μεταφορά επί τόπου και ςφνδεςθ ςτο δίκτυο μετρθτοφ παροχισ 
θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου. 
Περιλαμβάνονται οι ελαςτικοί δακτφλιοι και οι κοχλίεσ και περικόχλια που κα φζρουν 
αντιςκωριακι προςταςία. 
Οι μετρθτζσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό υδραυλικϊν δοκιμϊν και ζντυπα τεχνικισ 
τεκμθρίωςθσ (διαγράμματα λειτουργίασ, τεχνικά χαρακτθριςτικά, οδθγίεσ ρφκμιςθσ και 
ςυντιρθςθσ κλπ), υπόκεινται δε ςτθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
 
Ηλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ DN 125, ΡΝ 10 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 31 
Αναγωγι τιμισ άρκρου τιμολογίου:          
ΤΔΡ 13.18.01          

       Ηλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ     
DN 350, ΡΝ 10 

       υντελεςτισ αναγωγισ: 125/350 
       

  
1,00 Χ 0,357 X 7.780,00 = 2.778,57 

        
  

φνολο 
       

2.778,57 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  2.780,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 13.18.06 
Προμικεια, μεταφορά επί τόπου και ςφνδεςθ ςτο δίκτυο μετρθτοφ παροχισ 
θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου. 
Περιλαμβάνονται οι ελαςτικοί δακτφλιοι και οι κοχλίεσ και περικόχλια που κα φζρουν 
αντιςκωριακι προςταςία. 
Οι μετρθτζσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό υδραυλικϊν δοκιμϊν και ζντυπα τεχνικισ 
τεκμθρίωςθσ (διαγράμματα λειτουργίασ, τεχνικά χαρακτθριςτικά, οδθγίεσ ρφκμιςθσ και 
ςυντιρθςθσ κλπ), υπόκεινται δε ςτθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
 
Ηλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ DN 150, ΡΝ 10 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 31 
Αναγωγι τιμισ άρκρου τιμολογίου:          
ΤΔΡ 13.18.01          

       Ηλεκτρομαγνθτικόσ μετρθτισ παροχισ     
DN 350, ΡΝ 10 

       υντελεςτισ αναγωγισ: 150/350 
       

  
1,00 Χ 0,429 X 7.780,00 = 3.334,29 

        
  

φνολο 
       

3.334,29 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  3.340,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 13.51.05 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 84 
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Προμικεια και τοποκζτθςθ ποδοβαλβίδασ (ποτθριοφ αναρρόφθςθσ), φλαντηωτισ, με ςϊμα 
και περίβλθμα από χυτοςίδθρο GG25, με ενςωματωμζνθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ με 
τςιμοφχα από NBR ι EPDM και ςίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, διαμζτρου DN 150 
PN16 
 
Τλικά: 

        Ποδοβαλβίδα (ποτιρι αναρρόφθςθσ) χυτοςιδθρά, 
φλαντηωτι με ενςωματωμζνθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ και 
ςίτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 

     ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 150 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν422.1.1) τεμ 1,00 X 480,00 = 480,00 

β)-Προςαφξθςθ τιμισ λόγω αναξείδωτθσ 
ςίτασ 

       (0.20*α) 
   

0,20 X 480,00 = 96,00 
γ)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 

        ποδοβαλβίδασ 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 480,00 = 72,00 

φνολο 
       

648,00 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  650,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 13.52.01.04 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 87 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ βαλβίδασ ςτάκμθσ (φλοτεροβάνασ) με πιλότο, φλαντηωτισ, με 
ςϊμα και περίβλθμα από ελατό χυτοςίδθρο SG ςφμφωνα με EN-JS 1040, ενδεικτικοφ τφπου 
SVP τθσ Erhard ι ιςοδφναμθ μετά των χάλκινων ςωλθνίςκων Φ8 κίνθςθσ τθσ βαλβίδασ και 
τον ςωλινα – οδθγό του πλωτιρα από PVC-U Φ200, διαμζτρου DN 125 PN16 
Τλικά: 

        Βαλβίδα ςτάκμθσ (φλοτεροβάνα) χυτοςιδθρά, φλαντηωτι ενδεικτικοφ τφπου SVP τθσ Erhard ι 
ιςοδφναμθ 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 

        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 
       α)-Προμικεια επί τόπου μαηί με 

χάλκινουσ ςωλθνίςκουσ Φ8 και ςωλινα 
PVC οδθγοφ πλωτιρα 

       
 

(ΤΔΡ Ν394.1.1) τεμ 1,00 X 9.223,00 = 9.223,00 
β)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά βαλβίδασ 

       (0.15**α+) 
        

    
0,15 X 9.223,00 = 1.383,45 

φνολο 
       

10.606,45 
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Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  10.610,00 ευρώ 
 
Ν.ΥΔΡ 13.53.01.04 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 84 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ φίλτρου, φλαντηωτοφ, με ςϊμα και περίβλθμα από χυτοςίδθρο 
GG25 DIN1691/EN 1561, ςίτα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 
10088-3 τφπου «Τ» τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμο, ιτοι φίλτρο πλιρεσ, λοιπά μικροχλικά και 
εργαςία   τοποκζτθςθσ. 
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 

Τλικά: 
        Φίλτρο τφπου "Τ" για δίκτυα νεροφ χυτοςιδθρό, φλαντηωτό 

     ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν423.1.1) τεμ 1,00 X 200,00 = 200,00 

γ)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        φίλτρου 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 200,00 = 30,00 

τεμ 
       

230,00 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  230,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 13.53.02.02 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 84 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ φίλτρου, φλαντηωτοφ, με ςϊμα και περίβλθμα από χυτοςίδθρο 
GG25 DIN1691/EN 1561, ςίτα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 
10088-3 ενδεικτικοφ τφπου «Τ» τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμο, διαμζτρου DN80 PN16 
Τλικά: 

        Φίλτρο τφπου "Τ" για δίκτυα νεροφ χυτοςιδθρό, φλαντηωτό 
     ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 

        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN80 mm 
       α)-Προμικεια επί τόπου 

        
 

(ΤΔΡ Ν423.2.1) τεμ 1,00 X 106,00 = 106,00 
γ)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 

        φίλτρου 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 106,00 = 15,90 

φνολο 
       

121,90 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  130,00 ευρώ 



ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΧΕΡΟΤ 

ΜΕΛΕΣΗΣΗ: ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΣΩΝ                       ελίδα 27 από 36 

  

 
Ν.ΥΔΡ 13.53.02.05 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 84 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ φίλτρου, φλαντηωτοφ, με ςϊμα και περίβλθμα από χυτοςίδθρο 
GG25 DIN1691/EN 1561, ςίτα φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 DIN 17400/EN 
10088-3 ενδεικτικοφ τφπου «Τ» τθσ ΓΕΜΑΚ ι ιςοδφναμο, διαμζτρου DN150 PN16 
Τλικά: 

        Φίλτρο τφπου "Τ" για δίκτυα νεροφ χυτοςιδθρό, φλαντηωτό 
     ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm 

        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN150 mm 
       α)-Προμικεια επί τόπου 

        
 

(ΤΔΡ Ν423.2.2) τεμ 1,00 X 276,00 = 276,00 
γ)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 

        φίλτρου 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 276,00 = 41,40 

τεμ 
       

317,40 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  320,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΥΔΡ 13.54.03.04 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ 84 
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ δικλίδασ μαχαιρωτισ με ωτίδεσ, με ςϊμα, ςφρτθ και ζδρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ενδεικτικοφ τφπου CMO TYPE A1 ι ιςοδφναμθ, διαμζτρου DN 
125 PN10 
Τλικά: 

        Δικλίδα μαχαιρωτι με ωτίδεσ, με ςϊμα, 
ςφρτθ και ζδρα από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316 ενδεικτικοφ τφπου CMO TYPE A1 
ι ιςοδφναμθ 

       ονομαςτικισ πίεςθσ 10 atm 
        Ονομαςτικισ διαμζτρου DN 125 mm 

       α)-Προμικεια επί τόπου 
        

 
(ΤΔΡ Ν425.1.1) τεμ 1,00 X 817,47 = 817,47 

γ)-Σοποκζτθςθ, μικροχλικά 
        (0.15*α) 
        

    
0,15 X 817,47 = 122,62 

τεμ 
       

940,09 
 
Σιμι ανά τεμάχιο  (τεμ):  940,00 ευρώ 
 
Ν.ATHE 8223.4.1 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 22 50% - ΗΛΜ 80 50% 



ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΧΕΡΟΤ 

ΜΕΛΕΣΗΣΗ: ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΣΩΝ                       ελίδα 28 από 36 

  

 
Πιεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου SiBoost Smart 2 Helix VE 2205 από 
ανοξείδωτο χάλυβα τθσ WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 2 ανοξείδωτεσ 
πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ αντλίεσ με ενςωματωμζνα inverter, 
αντικεραυνικι προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με θλεκτρόλυςθ, με 
αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου φψουσ για θχομόνωςθ, ςφςτθμα απόφραξθσ 
ςτθν αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα αντεπιςτροφισ ςτθν 
κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα ροισ κατά DIN 4807 
πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν 
κατάκλιψθ, αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από πλιρωσ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου 
Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο περίβλθμα, προςταςία IP 54, που αποτελείται από 
εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, μικροεπεξεργαςτι με Soft-PLC, αναλογικζσ και 
ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ για τον ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα 
ςυχνότθτασ, με παροχι ανά αντλία 30 m3/h & μανομετρικό Η=75m 
 
 

Τλικά: 
        α)-Πιεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου 

SiBoost Smart 2 Helix VE 2205 από ανοξείδωτο χάλυβα τθσ 
WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 2 ανοξείδωτεσ 
πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ 
αντλίεσ με ενςωματωμζνα inverter, αντικεραυνικι 
προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με 
θλεκτρόλυςθ, με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου 
φψουσ για θχομόνωςθ, ςφςτθμα απόφραξθσ ςτθν 
αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα 
αντεπιςτροφισ ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο 
μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα ροισ κατά DIN 4807 
πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά 
κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν κατάκλιψθ, αυτόματο 
ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από πλιρωσ θλεκτρονικι 
μονάδα ελζγχου Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο 
περίβλθμα, προςταςία IP 54, που αποτελείται από 
εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, μικροεπεξεργαςτι με 
Soft-PLC, αναλογικζσ και ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ 
για τον ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα 
ςυχνότθτασ 

     Mε παροχι ανά αντλία 30 m3/h & 
μανομετρικό Η=75m 

       (ATHE.N.662.7.1) τεμ 1,00 Χ 28.252,00 = 28.252,00 

         β)-Διάφορα υλικά, μικροχλικά 
        ποςοςτό του (α) 5% 

       
  

0,05 X 28.252,00 = 1.412,60 
Εργαςία βοθκοφ και τεχνίτου 

        ποςοςτό του (α) 10% 
       

  
0,10 X 28.252,00 = 2.825,20 



ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΧΕΡΟΤ 

ΜΕΛΕΣΗΣΗ: ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΣΩΝ                       ελίδα 29 από 36 

  

 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 32.500,00 ευρώ 
 
Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.2 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 22 50% - ΗΛΜ 80 50% 
 
Πιεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου SiBoost Smart 4 Helix VE 2203 από 
ανοξείδωτο χάλυβα τθσ WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 4 ανοξείδωτεσ 
πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ αντλίεσ με ενςωματωμζνα inverter, 
αντικεραυνικι προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με θλεκτρόλυςθ, με 
αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου φψουσ για θχομόνωςθ, ςφςτθμα απόφραξθσ 
ςτθν αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα αντεπιςτροφισ ςτθν 
κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα ροισ κατά DIN 4807 
πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν 
κατάκλιψθ, αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από πλιρωσ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου 
Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο περίβλθμα, προςταςία IP 54, που αποτελείται από 
εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, μικροεπεξεργαςτι με Soft-PLC, αναλογικζσ και 
ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ για τον ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα 
ςυχνότθτασ, με παροχι ανά αντλία 110 m3/h & μανομετρικό Η=25m 

φνολο 
       

32.489,80 



ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΧΕΡΟΤ 

ΜΕΛΕΣΗΣΗ: ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΣΩΝ                       ελίδα 30 από 36 

  

 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 41.000,00 ευρώ 
 
Ν.ΑΤΗΕ 8223.4.3 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 22 50% - ΗΛΜ 80 50% 
 
Αντλία νεροφ βυκιηόμενθ κάκετθσ υγρισ τοποκζτθςθσ για άντλθςθ νεροφ ενδεικτικοφ 
τφπου WILO-DRAIN TS 50 H 133/22 ι ιςοδφναμθ με περίβλθμα υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 
και φτερωτι από πλαςτικό, περίβλθμα κινθτιρα από ανοξείδωτο χάλυβα, ςφνδεςθ πίεςθσ 
με κάκετο ςτόμιο κατάκλιψθσ και εςωτερικό ςπείρωμα, τριφαςικόσ ελαιολίπαντοσ 
κινθτιρασ με κερμικι επιτιρθςθ και λυόμενο καλϊδιο ςφνδεςθσ, με βαλβίδα 
αντεπιςτροφισ και θλεκτρολογικι ςφνδεςθ με τον θλ.πίνακα με όλα τα απαιτοφμενα 
υλικά. 
 
Τλικά: 

        

Τλικά: 
        α)-Πιεςτικό ςυγκρότθμα (booster) ενδεικτικοφ τφπου 

SiBoost Smart 4 Helix VE 2203 από ανοξείδωτο χάλυβα τθσ 
WILO ι ιςοδφναμο, αποτελοφμενο από 4 ανοξείδωτεσ 
πολυβάκμιεσ, παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κατακόρυφεσ 
αντλίεσ με ενςωματωμζνα inverter, αντικεραυνικι 
προςταςία, πλαίςιο βάςθσ από χάλυβα γαλβανιςμζνο με 
θλεκτρόλυςθ, με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου 
φψουσ για θχομόνωςθ, ςφςτθμα απόφραξθσ ςτθν 
αναρρόφθςθ και ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, βαλβίδα 
αντεπιςτροφισ ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ, δοχείο 
μεμβράνθσ 8 L, PN16 με βαλβίδα ροισ κατά DIN 4807 
πλευρά κατάκλιψθσ, αιςκθτιρασ πίεςθσ (4-20 mA) πλευρά 
κατάκλιψθσ, μανόμετρο ςτθν κατάκλιψθ, αυτόματο 
ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από πλιρωσ θλεκτρονικι 
μονάδα ελζγχου Smart-Controller (SCe) ςε χαλφβδινο 
περίβλθμα, προςταςία IP 54, που αποτελείται από 
εςωτερικι θλεκτρικι τροφοδοςία, μικροεπεξεργαςτι με 
Soft-PLC, αναλογικζσ και ψθφιακζσ ειςόδουσ και εξόδουσ 
για τον ζλεγχο των θλεκτρονικϊν αντλιϊν με μετατροπζα 
ςυχνότθτασ 

     Mε παροχι ανά αντλία 110 m3/h & 
μανομετρικό Η=25m 

       (ATHE.N.662.7.2) τεμ 1,00 Χ 35.315,00 = 35.315,00 

         β)-Διάφορα υλικά, μικροχλικά 
        ποςοςτό του (α) 5% 

       
  

0,05 X 35.315,00 = 1.765,75 
Εργαςία βοθκοφ και τεχνίτου 

        ποςοςτό του (α) 10% 
       

  
0,10 X 35.315,00 = 3.531,50 

φνολο 
       

40.612,25 



ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΧΕΡΟΤ 

ΜΕΛΕΣΗΣΗ: ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΣΩΝ                       ελίδα 31 από 36 

  

α)-Αντλία νεροφ βυκιηόμενθ για άντλθςθ νεροφ ενδεικτικοφ 
τφπου WILO-DRAIN TS 50 H 133/22 ι ιςοδφναμθ 

     Mε παροχι αντλίασ 35 m3/h & 
μανομετρικό Η=25m 

       (ATHE.N.662.7.3) τεμ 1,00 Χ 1.186,00 = 1.186,00 

         β)-Βαλβίδα αντεπιςτροφισ, 
θλεκτρολογικά υλικά για 
ςφνδεςθ με τον θλ.πίνακα και 
λοιπά υλικά, μικροχλικά.  

 

       ποςοςτό του (α) 20% 
       

  
0,20 X 1.186,00 = 237,20 

Εργαςία βοθκοφ και τεχνίτου 
        ποςοςτό του (α) 10% 

       
  

0,10 X 1.186,00 = 118,60 

φνολο 
       

1.541,80 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 1.550,00 ευρώ 
 
 
Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.1 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 45                              
 
Πλιρθσ καταςκευι ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ δεξαμενισ τφπου κλωβοφ 
Faraday (ΑΠ)  
 
Πλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ, ζτοιμου ςε λειτουργία, ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ 
προςταςίασ τθσ δεξαμενισ, δθλαδι προμικεια υλικϊν όπωσ, αγωγοί ςυλλεκτθρίου 
ςυςτιματοσ και ακίδεσ δϊματοσ, κάκοδοι (αγωγοί Φ8 mm από Cu ι St/tZn ι ΑΙΜgSi ), 
ςυνδεδεμζνοι με το ςφςτθμα γείωςθσ του κτιρίου (κεμελιακι γείωςθ) με τα κατάλλθλα 
ςτθρίγματα, ειδικά ςτθρίγματα γυμνοφ αγωγοφ αλεξικζραυνου, εξαρτιματα ςυνδζςεωσ, 
επζκταςθσ, διακλάδωςθσ, ιςοδυναμικζσ γζφυρεσ, ιςοδυναμικοί ηυγοί κ.λ.π. κακϊσ και κάκε 
άλλθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά, ζςτω και αν αυτά δεν κατονομάηονται ρθτϊσ, αλλά είναι 

απαραίτθτα για τθν πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Σο ςυλλεκτιριο ςφςτθμα ςυνολικά 
και οι οδεφςεισ των κακόδων, που κα πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο, κακϊσ και 
ολόκλθρθ θ καταςκευι των αλεξικεραφνων με  τα υλικά, που κα χρθςιμοποιθκοφν, 
καλφπτουν τα εκνικά (ΕΛΟΣ 1412,1197 ) και ευρωπαϊκά (EΝ 50164-1, 50164-2 ) πρότυπα. 
το κατ’ αποκοπι τίμθμα περιλαμβάνονται θ πλιρθσ καταςκευι του ςυςτιματοσ, οι 
ςυνδζςεισ, οι δοκιμζσ και μετριςεισ τθσ εγκατάςταςθσ και όλεσ οι απαραίτθτεσ 
χωματουργικζσ και οικοδομικζσ εργαςίεσ. 
 
Τλικά: 

        



ΝΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΧΕΡΟΤ 

ΜΕΛΕΣΗΣΗ: ΤΝΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΣΩΝ                       ελίδα 32 από 36 

  

α)-Αγωγοί ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ και ακίδεσ δϊματοσ,  
κακόδων (αγωγοί Φ8 mm από Cu ι St/tZn ι ΑΙΜgSi ), 
ςυνδεδεμζνων με το ςφςτθμα γείωςθσ τθσ δεξαμενισ 
(κεμελιακι γείωςθ) με τα κατάλλθλα ςτθρίγματα, ειδικά 
ςτθρίγματα γυμνοφ αγωγοφ αλεξικζραυνου, εξαρτιματα 
ςυνδζςεωσ, επζκταςθσ, διακλάδωςθσ, ιςοδυναμικζσ 
γζφυρεσ, ιςοδυναμικοί ηυγοί κ.λ.π. 

     (ATHE.N.814.1) τεμ 1,00 Χ 1.500,00 = 1.500,00 
β)-Διάφορα υλικά, μικροχλικά 

        ποςοςτό του (α) 10% 
       

  
0,10 X 1.500,00 = 150,00 

Εργαςία βοθκοφ και τεχνίτου 
        ποςοςτό του (α) 30% 

       
  

0,30 X 1.500,00 = 450,00 

φνολο 
       

2.100,00 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 2.100,00 ευρώ  
 

Ν.ΑΤΗΕ 8757.3.2 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 45                              
 
Πλιρθσ καταςκευι ςυςτιματοσ κεμελιακισ  γείωςθσ δεξαμενισ με αναμονι ςφνδεςθσ ΑΠ 
 
Πλιρθσ καταςκευι και παράδοςθ, ζτοιμου ςε λειτουργία, ςυςτιματοσ κεμελιακισ γείωςθσ 
τθσ δεξαμενισ, δθλαδι προμικεια υλικϊν όπωσ, χαλφβδινεσ ταινίεσ 30Χ3.5 mm2 
επιψευδαργυρωμζνεσ εν κερμϊ (500gr/m2), ςφιγκτιρεσ οπλιςμοφ, ςφιγκτιρεσ 
επιμικυνςθσ ι διαςταφρωςθσ ταινίασ, κφριοσ ιςοδυναμικόσ ηυγόσ κ.λ.π. κακϊσ και κάκε 
άλλθ εργαςία, υλικά και μικροχλικά, ζςτω και αν αυτά δεν κατονομάηονται ρθτϊσ, αλλά είναι 

απαραίτθτα για τθν πλιρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Σο ςυλλεκτιριο ςφςτθμα ςυνολικά 
και οι οδεφςεισ των ςυνδζςεων προσ το δίκτυο αντικεραυνικισ προςταςίασ, που κα 
πραγματοποιθκοφν από τον ανάδοχο, κακϊσ και ολόκλθρθ θ καταςκευι του ςυςτιματοσ 
με  τα υλικά, που κα χρθςιμοποιθκοφν, καλφπτουν τα εκνικά (ΕΛΟΣ 1412,1197 ) και 
ευρωπαϊκά (EΝ 50164-1, 50164-2 ) πρότυπα. 
το κατ’ αποκοπι τίμθμα περιλαμβάνονται θ πλιρθσ καταςκευι του ςυςτιματοσ, οι 
ςυνδζςεισ, οι δοκιμζσ και μετριςεισ τθσ εγκατάςταςθσ και όλεσ οι απαραίτθτεσ 
χωματουργικζσ και οικοδομικζσ εργαςίεσ. 
Τλικά: 

        α)-Χαλφβδινεσ ταινίεσ 30Χ3.5 mm2 επιψευδαργυρωμζνεσ 
εν κερμϊ (500gr/m2), ςφιγκτιρεσ οπλιςμοφ, ςφιγκτιρεσ 
επιμικυνςθσ ι διαςταφρωςθσ ταινίασ, κφριοσ ιςοδυναμικόσ 
ηυγόσ κλπ.  

     (ATHE.N.814.2) τεμ 1,00 Χ 1.000,00 = 1.000,00 
β)-Διάφορα υλικά, μικροχλικά 

        ποςοςτό του (α) 10% 
       

  
0,10 X 1.000,00 = 100,00 

Εργαςία βοθκοφ και τεχνίτου 
        ποςοςτό του (α) 30% 
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0,30 X 1.000,00 = 300,00 

φνολο 
       

1.400,00 
 

 

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 1.400,00 ευρώ  
 

Ν.ΑΤΗΕ 8769.1 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 45                              

 

Πλιρθσ καταςκευι εςωτερικισ  και  εξωτερικισ  θλεκτρικισ  εγκατάςταςθσ δεξαμενισ 

 
το κατ’ αποκοπι τίμθμα τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ 
περιλαμβάνονται: 
Προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων, μεταλλικϊν εςχαρϊν με 
καπάκια, καλωδιϊςεων, χαλκϊν, δϊδεκα (12) ςτεγανϊν φωτιςτικϊν φκοριςμοφ 2Χ36 W 
εςωτερικοφ χϊρου βανοςταςίου (υπογείου – ιςογείου) και δφο (2) φωτιςτικϊν ςωμάτων 
Na με βραχίονα 250 W εξωτερικοφ χϊρου, διακοπτϊν, πριηϊν, τριγϊνων γειϊςεωσ κ.λ.π. 
Επίςθσ περιλαμβάνονται οι ςωλθνϊςεισ και καλωδιϊςεισ τθσ θλεκτροδότθςθσ των 
κινθτιρων Booster, τθσ θλεκτροδότθςθσ των βοθκθτικϊν καταναλϊςεων φωτιςμοφ, πριηϊν, 
διακοπτϊν κ.λ.π. κακϊσ και κάκε υλικό, μικροχλικό ι εργαςία, ζςτω και αν αυτά δεν 
κατονομάηονται ρθτϊσ, αλλά είναι απαραίτθτα για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και άρτια 
καταςκευι τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ.  
Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα παραδοκοφν ςε καλι λειτουργία, περιλαμβανομζνων των 
δαπανϊν δοκιμϊν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
Τλικά: 

        α)-ωλθνϊςεισ, μεταλλικζσ ςχάρεσ με καπάκια, 
καλωδιϊςεισ, χαλκοί, 12 ςτεγανά φωτιςτικά φκοριςμοφ 
2Χ36 W εςωτερικοφ χϊρου βανοςταςίου (υπογείου - 
ιςογείου) και 2 φωτιςτικά ςϊματα Na με βραχίονα 250 W 
εξωτερικοφ χϊρου, διακόπτεσ, πρίηεσ, τρίγωνα γειϊςεων, 
κλπ 

     (ATHE.N.860.1) τεμ 1,00 Χ 3.000,00 = 3.000,00 
β)-Διάφορα υλικά, μικροχλικά 

        ποςοςτό του (α) 10% 
       

  
0,10 X 3.000,00 = 300,00 

Εργαςία βοθκοφ και τεχνίτου 
        ποςοςτό του (α) 30% 

       
  

0,30 X 3.000,00 = 900,00 

φνολο 
       

4.200,00 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 4.200,00 ευρώ  
 
Ν.ATHE 8840.5.2 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 52  
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Ηλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ δεξαμενισ πλιρθσ με όλα τα όργανα, λυχνίεσ, 
διακόπτεσ μικροαυτόματουσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 18ΚW 
 
Ηλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ κλειςτοφ τφπου, ονομαςτικισ ιςχφοσ 18ΚW, ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται: 

 Κουτί θλεκτρικοφ  πίνακα από χαλυβδοζλαςμα «ντεκαπζ», χρωματιςμζνο με δφο 
ςτρϊςεισ βερνικοχρϊματοσ (1 τεμ) 

 Σριπολικόσ  κερμομαγνθτικόσ διακόπτθσ με ρφκμιςθ 40Α, ονομαςτικισ ζνταςθσ 
80Α, και ικανότθτασ διακοπισ βραχυκυκλϊματοσ 16kA (1 τεμ) 

 Ψθφιακό πολυόργανο – αναλυτισ  δικτφου, μετριςεων: V, I, P, Q, Α, cosφ, Hz, Kwh, 
KVArh (1 τεμ) 

 Ενδεικτικι  λυχνία (6 τεμ) 

 Σετραπολικόσ  μικροαυτόματοσ, 16Α, 4,5kA, B (1 τεμ) 

 Μονοπολικόσ  μικροαυτόματοσ φωτιςμοφ, 10Α, 6,0kA, B (1 τεμ) 

 Μονοπολικόσ  μικροαυτόματοσ φορτίου, 16Α, 6,0kA, C (1 τεμ) 

 Ελεγκτισ  αςυμμετρίασ και αλλθλουχίασ φάςεων (1 τεμ) 

 Αντικεραυνικι προςταςία πίνακα, 
Δθλαδι προμικεια όλων των υλικϊν, οργάνων, μικροχλικϊν και καλωδίων ςυνδζςεωσ, 
εργαςία εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ των οργάνων, ςτερζωςθ επί του τοίχου, ςυνδζςεωσ 
των ειςερχομζνων και απερχομζνων γραμμϊν, κακϊσ επίςθσ και κάκε άλλο υλικό και 
εργαςία, ζςτω και αν αυτά δεν κατονομάηονται ρθτϊσ, αλλά είναι απαραίτθτα για τθν 
πλιρθ λειτουργία και εγκατάςταςθ του πίνακα. 
Τλικά: 

        α)-Ηλεκτρικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ, κλειςτοφ τφπου, 
ονομαςτικισ ιςχφοσ 18ΚW, με το κουτι, τουσ διακόπτεσ, 
μεταςχθματιςτι, ενδεικτικζσ λυχνίεσ, μπουτόν, 
μικροαυτόματουσ, ελεγκτζσ, ωρομετρθτι, ρευματοδότεσ, 
αντικεραυνικι προςταςία 

  

   (ATHE N.860.5.2) τεμ 1,00 Χ 1.500,00 = 1.500,00 
β)-Διάφορα υλικά, μικροχλικά 

        ποςοςτό του (α) 10% 
       

  
0,10 X 1.500,00 = 150,00 

Εργαςία βοθκοφ και τεχνίτου 
        ποςοςτό του (α) 30% 

       
  

0,30 X 1.500,00 = 450,00 

φνολο 
       

2.100,00 
 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 2.100,00 ευρώ 
 
Ν.ΗΛΜ 65.10.20.05 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 63 
Ανυψωτικι διάταξθ ενδεικτικοφ τφπου MECS-AM-005 τθσ ΠΑΝΕΛΑ ι ιςοδφναμθ 
καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ, με το 
ςφςτθμα κφλιςθσ, πζδθςθσ και αςφάλιςθσ, τισ εφκαμπτεσ καλωδιϊςεισ θλεκτροδότθςθσ 
και το χειριςτιριο λειτουργίασ, φζρουςασ ικανότθτασ, και ανοίγματοσ ςφμφωνα με τα 
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ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και τθν ΕΣΕΠ 08-08-03-00 "Γερανογζφυρεσ 
αντλιοςταςίων". 
Η ανυψωτικι διάταξθ κα ςυνοδεφεται από πλιρθ φάκελο τεχνικισ τεκμθρίωςθσ (ςτατικοί 
υπολογιςμοί, ςχζδια λεπτομερειϊν και θλεκτρικϊν ςυνδζςεων, διαγράμματα λειτουργίασ, 
τεχνικά χαρακτθριςτικά, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ, ρφκμιςθσ και ςυντιρθςθσ κλπ), υπόκειται 
δε ςτθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
Για βάροσ ανφψωςθσ ζωσ 500 kg 
Οι τροχιζσ κυλίςεωσ επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ. 

 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 2.000,00 ευρώ 
 
Ν.ATHE 8959.22.2 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ: ΗΛΜ 58  
 
Προμικεια και τοποκζτθςθ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ εφεδρικισ και ςυνεχοφσ ιςχφοσ 33 
KVA, τριφαςικοφ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, τάςεωσ 230/400 V 50 περιόδων 
αποτελοφμενο από κινθτιρα DIESEL και γεννιτρια Perkins ι ιςοδφναμο με θλεκτρονικό 
ρυκμιςτι ςτροφϊν, αυτόματο ψθφιακό πίνακα και θχομονωτικό κάλυμα πλιρεσ.  
Περιλαμβάνεται το πεδίο προςταςίασ και αυτοματιςμοφ τθσ γεννιτριασ με αυτόματο 
διακόπτθ ιςχφοσ και όλα τα απαιτοφμενα όργανα ελζγχου και ενδείξεων και δεξαμενι 
πετρελαίου τουλάχιςτον 50 lt. 
 

Τλικά: 
        α)-Ηλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ εφεδρικισ και ςυνεχοφσ 

ιςχφοσ 33 KVA, τριφαςικοφ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, 
τάςεωσ 230/400 V 50 περιόδων αποτελοφμενο από 
κινθτιρα DIESEL και γεννιτρια Perkins ι ιςοδφναμο με 
θλεκτρονικό ρυκμιςτι ςτροφϊν, αυτόματο ψθφιακό 
πίνακα και θχομονωτικό κάλυμα 

  

   (ATHE N.867.1.22.2) τεμ 1,00 Χ 10.000,00 = 10.000,00 
Εργαςία τοποκζτθςθσ, ςυνδζςεων και αυτοματιςμοφ 

      ποςοςτό του (α) 20% 
       

  
0,20 X 10.000,00 = 2.000,00 

φνολο 
       

12.000,00 

Τλικά: 
        α)-Ανυψωτικι διάταξθ ενδεικτικοφ τφπου MECS-AM-005 

τθσ ΠΑΝΕΛΑ ι ιςοδφναμθ καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, πλιρωσ εγκατεςτθμζνθ, με το 
ςφςτθμα κφλιςθσ, πζδθςθσ και αςφάλιςθσ, τισ εφκαμπτεσ 
καλωδιϊςεισ θλεκτροδότθςθσ και το χειριςτιριο 
λειτουργίασ 

  

   (ATHE N.910.3.1) τεμ 1,00 Χ 1.692,00 = 1.692,00 
Εργαςία τοποκζτθςθσ και ςυνδζςεων 

      ποςοςτό του (α) 15% 
       

  
0,15 X 1.692,00 = 253,80 

φνολο 
       

1.945,80 
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Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ): 12.000,00 ευρώ 
 

ΟΤΦΛΙ,  14 /11 /    2018 
Ο MEΛΕΣΗΣΗ   
                                                                                                                                                   
 
 
Γ.ΔΕΛΛΟΤΔΗ & ΙΑ ΕΕ 
 
 
 
           Η ΕΛΕΓΞΑΑ                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΟΤΦΛΙ,    14   / 11 /  2018                                                         ΟΤΦΛΙ,    14    /11   /  2018 
              Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Τ. 
 
   ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΧΡΤΑ 
Χθμικόσ Μθχανικόσ - ΠΕ7 
              ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
                                                                                                         ΔΡ. ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟ-ΑΡΧ/ΓΟ  
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ΑΝΗΓΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ INOX ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Η προμέτρηση αφορά ποσότητες εντός του 
περιγράμματος της δεξαμενής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μήκος ή 
τεμάχιο

Βάρος 
kg/m - 
kg/τεμ

Βάρος Τιμή ανά m 
ή ανά τεμ

Μερική αξία Μερικό 
άθροισμα

1.ΣΩΛΗΝΕΣ
1.1.INOX AISI 316 SCH10 Χ.ΡΑΦΗ
DN80 (88.9x3.05mm) 26,90 6,45 173,51 118,00 3.174,20
DN125 (141.3x3.40mm) 23,90 11,56 276,28 255,00 6.094,50
DN150 (168.3x3.40mm) 33,20 13,82 458,82 264,00 8.764,80
DN200 (219.08x3.76mm) 16,20 19,94 323,03 385,00 6.237,00
DN250 (273.05x4.19mm) 8,70 27,83 242,12 330,00 2.871,00

27.141,50

1.473,76
Ανηγμένη αξία €/Kg 18,42

2.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Καμπύλες, ταυ, συστολές)
2.1.INOX
2.1.1.ΚΑΜΠΥΛΕΣ AISI 316 SCH10
Καμπύλες DN80 (88.9x3.05mm) 6,00 1,20 7,20 35,00 210,00
Καμπύλες DN125 (141.3x3.40mm) 19,00 3,50 66,50 104,00 1.976,00
Καμπύλες DN150 (168.3x3.40mm) 1,00 5,00 5,00 145,00 145,00
Καμπύλες DN200 (219.08x3.76mm) 24,00 9,55 229,20 300,00 7.200,00
Καλύμματα DN250 (273.05x4.19mm) 4,00 4,20 16,80 125,50 502,00

10.033,00

324,70
Ανηγμένη αξία €/Kg 30,90

3.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (φλάντζες)
3.1.INOX
3.1.1.ΦΛΑΝΤΖΕΣ AISI 316 SCH10
Φλάντζες DN80 (88.9x3.05mm) 20,00 3,79 75,80 55,00 1.100,00
Φλάντζες DN125 (141.3x3.40mm) 31,00 5,46 169,26 75,00 2.325,00
Φλάντζες DN150 (168.3x3.40mm) 16,00 6,57 105,12 88,00 1.408,00

4.833,00

350,18
Ανηγμένη αξία €/Kg 13,80

42.007,50



ΑΝΗΓΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ZEMDRAIN-DISTANCE TUBES

Η προμέτρηση αφορά ποσότητες επι των 
κατακορύφων τοιχείων της δεξαμενής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
m2 ή Kg 
ή τεμ

τεμ/m2 Τιμή ανά m 
ή ανά τεμ ή 
ανά Kg

Μερική αξία Μερικό 
άθροισμα

Zemdrain Classic 978,70 12,40 12.135,88

12.135,88

978,70
Ανηγμένη αξία €/m2 12,40

Αποστάτες πάχους τοιχείου (Distance tubes) 489,35 1,00 1,18 577,43
Τάπες κωνικές από πλαστικό (cones) 978,70 1,00 0,0525 51,38
Τάπες κωνικές από ινώδες τσιμέντο 978,70 1,00 1,67 1.634,43
Stopper από ινώδες τσιμέντο 978,70 1,00 0,1331 130,26
Repoxal TW κόλα δύο συστατικών 20,00 43,60 872,00
Πρέσσα χειρός 1,00 152,90 152,90

3.418,41

978,70
Ανηγμένη αξία €/m2 3,49

15.554,29



ΑΝΗΓΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ INTEC

Η προμέτρηση αφορά οριζόντιες και 
κατακόρυφες διακοπές σκυροδέτησης των 
τοιχείων της δεξαμενής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
m ή m2 
ή Kg ή 
τεμ ή lt

τεμ/m2 
ή τεμ/m

Τιμή ανά m 
ή ανά τεμ ή 
ανά Kg

Μερική αξία Μερικό 
άθροισμα

Σωλήν εισαγωγής ενέματος Intec Standard 101,00 4,25 429,25

429,25

101,00
Ανηγμένη αξία €/m2 4,25

Επίτοιχος προσαρμογέας (Nagelpacker) 
2τεμ/τοιχείο

10,00 7,35 73,50

Μεταλλικά στηρίγματα (6 τεμ/m) 101,00 6,00 0,38 230,28
Επίτοιχο δικτύωμα στηριξης διπλό (Napa-
Doppelspinne) 1τεμ/τοιχείο

5,00 3,54 17,70

Κωνική κεφαλή με βαλβίδα αντεπιστροφής 
2τεμ/τοιχείο

10,00 0,80 8,00

Προσαρμογέας πρέσσας χειρός 2τεμ/τοιχείο 10,00 4,63 46,30
Μανόμετρο 0-160 bar 1,00 54,15 54,15
Πρέσσα χειρός 1,00 45,49 45,49
Intectin Plus (lt) 30,00 21,34 640,20
Intectin Plus καθαριστικό υγρό (lt) 5,00 9,74 48,70

1.164,32

101,00
Ανηγμένη αξία €/m2 11,53

1.593,57
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρκρο 1. Αντικείμενο τθσ υγγραφισ  -  Οριςμοί 

Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε..Τ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε 

ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ  των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν 

εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί  θ καταςκευι του ζργου «NΕΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 
ΤΔΡΕΤΗ ΣΤΧΕΡΟY» 

Οι όροι  που χρθςιμοποιοφνται ςτα υμβατικά Σεφχθ κα ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία : 

α. Ο όροσ "Ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ι "Εργοδότθσ", ςθμαίνει τον ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

β. Ο όροσ "Επιβλζπων" που μπορεί να αναφερκεί και ωσ "Επίβλεψθ" ι "Επιβλζπουςα Τπθρεςία" ι 

"Διευκφνουςα Τπθρεςία" ςθμαίνει τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου που είναι θ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 

γ. «Προϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Τπθρεςία) είναι θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 

που αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και τθν κατάρτιςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ που εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει για οποιαδιποτε μεταβολι 

των όρων τθσ φμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ πράξεισ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ 

υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όροσ "Ανάδοχοσ" ι "Εργολάβοσ", ςθμαίνει το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, εργολάβο δθμοςίων 

ζργων, που αναλαμβάνει ζπειτα από δθμοπραςία τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που κακορίηονται 

από τα υμβατικά Σεφχθ. Επίςθσ τουσ τυχόν νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του, κατάλλθλα 

εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

ε. Ο όροσ "φμβαςθ" ι ‘’Εργολαβία’’ ι "υμβατικά Σεφχθ" ςθμαίνει τθ ςυμφωνία μεταξφ  τθσ 

Προϊςταμζνθσ Αρχισ και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο 

άρκρο 2. 

ςτ. Ο όροσ "Ε..Τ." ςθμαίνει τθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων. 

Άρκρο 2. υμβατικά  Σεφχθ- φμβαςθ 

αν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται αυτά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ του ζργου και 

ιςχφουν με τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ. Η ςειρά αφτθ αποδίδεται κατωτζρω. 

1) Σο ςυμφωνθτικό. 

2) Η Διακιρυξθ του ζργου 

3) Η Οικονομικι Προςφορά 
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4) Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ 

5) Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.). 

6) Η Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα 

τουσ, 

7) Η Σεχνικι Περιγραφι. 

8) Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 

9) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου. 

10) Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

Άρκρο 3. Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Κανονιςμοί  & Προδιαγραφζσ  

Ιςχφουν οι ακόλουκοι Νόμοι και Διατάξεισ : 

1) Ο Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν».  

2) Οι διατάξεισ των νομοκετθμάτων που αναφζρονται ρθτά ςτθν Διακιρυξθ του ζργου  

3) Σο Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε 

κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (τα 

ιςχφοντα άρκρα). 

4) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ , 

Ανταγωνιςτικότθτασ , Τποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα “ Ζγκριςθ τετρακοςίων 

ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) , με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε 

όλα τα Δθμόςια ζργα.” κακϊσ  και θ ςυνοδευτικι εγκφκλιοσ 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-

2012.  

5) Η Εγκφκλιοσ 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με κζμα: Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ 

πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)" 

6) Η ΚΤΑ Τπουργείων Ανάπτυξθσ και ΤΠΤΜΕΔΙ υπ' αρικ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

7) Γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ, κλπ) που διζπει τθν 

εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω κι αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 

8)  Ότι ιςχφει για τθν εφαρμοςτζα νομοκεςία και αναφζρεται ρθτά ςτο άρκρο 7 τθσ 
Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ του ζργου τθσ επικεφαλίδασ.  

 

Άρκρο 4. φμβαςθ Καταςκευισ Ζργου-Αντικείμενο Εργαςιϊν 

Η φμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με τθν υπογραφι 

ςυμφωνθτικοφ που πρωτοκολλείται αυκθμερόν ςτο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότθ. 

Σο υμβατικό Αντικείμενο ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν φμβαςθ και τα αναπόςπαςτα υμβατικά τθσ Σεφχθ. Μεταξφ των 

υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

1) Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

2) Η ςφνταξθ τυχόν ςυμπλθρωματικϊν μελετϊν, ερευνϊν, προγραμμάτων, μεκοδολογιϊν, 

επιμετριςεων και λοιπϊν τευχϊν και εγγράφων που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

3) Η ςυντιρθςθ του ζργου   

 

Αναλυτικά οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν κακορίηονται ωσ εξισ:  

1) Προμικεια, παραλαβι και μεταφορά ςτισ αποκικεσ των απαιτοφμενων εφοδίων και υλικϊν. 
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2) Εκςκαφζσ τάφρων, κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ για τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων και 

καταςκευι των αγωγϊν.  

3) Μεταφορά υλικϊν και εφοδίων ςτισ κζςεισ καταςκευισ.  

4) Σοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των αγωγϊν.  

5) Επαναπλιρωςθ τάφρων και αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων και άλλων ζργων που είχαν 

κακαιρεκεί. 

6) Καταςκευι των τεχνικϊν ζργων του δικτφου (φρεάτια επιςκζψεωσ κλπ).  Όλεσ οι εργαςίεσ κα 

καταςκευαςκοφν και κα επιμετρθκοφν όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα άρκρα του 

τιμολογίου μελζτθσ.   

7) Καταςκευι διανομζα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ  

8) Προμικεια, παραλαβι, μεταφορά και τοποκζτθςθ ςε πλιρθσ λειτουργικι διάταξθ όλων των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εξοπλιςμϊν 

Άρκρο 5. Χρόνοσ εγγφθςθσ - Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ – Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί το ζργο ςε καλι 

κατάςταςθ, ςυντθρϊντασ το, επιςκευάηοντάσ το και επανορκϊνοντασ με δαπάνθ του βλάβεσ ι φκορζσ 

από ςυνθκιςμζνθ χριςθ, ορίηεται ςε 15 μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ 

του ζργου, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε 

ποςοςτό  5 % επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΠΑ.  

Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία ζχουν ιςχφ εκτόσ των παραπάνω και οι ειδικζσ 

ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του ν.4012/16. 

Οι παραπάνω εγγυιςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 

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

ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 

επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. -Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου 

Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 

παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ 

ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ δικαιοφχο. 

 

Άρκρο 6. Αςφάλιςθ ζργου    

Για τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 144 του Ν. 4412/16, ο 

Ανάδοχοσ του ζργου υποχρεοφται  να αςφαλίηει τθν καταςκευι του ζργου και τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ 

ςυμβοφλου , εφόςον ο Ανάδοχοσ ζχει ορίςει τζτοιον, αντίςτοιχα κατά παντόσ κινδφνου, 

περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία.  

Άρκρο 7. Απαλλοτριϊςεισ  

Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου δε κα απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ κατά τθν καταςκευι του. από τον 

ΚτΕ 

Άρκρο 8. Ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ)   

Δεν προβλζπεται θ καταβολι πρόςκετθσ ριτρασ ( πριμ) ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. 
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Άρκρο 9. Ζναρξθ εργαςιϊν. Τπεφκυνοσ του Ζργου 

Η θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν από τθν οποία αρχίηουν οι προκεςμίεσ του ζργου ςυμπίπτει με τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά τον εκπρόςωπό του για τθ διεφκυνςθ του ζργου, ςτον τόπο του ζργου με μόνιμθ 

διαμονι ςτθν περιοχι των ζργων, εκείνον που όριςε ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ςχετικό άρκρο 

τθσ διακιρυξθσ. Σα τυπικά προςόντα του εν λόγω εκπροςϊπου του Αναδόχου κα είναι ςφμφωνο με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 135 και 139 του Ν.4412/16. Η Ανακζτουςα Αρχι / Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται με 

απόλυτθ κρίςθ τθσ να κάνει αποδεκτό ι όχι τον αντιπρόςωπο και να απαντιςει ςχετικά. ε αρνθτικι 

απάντθςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει το ταχφτερο να ορίςει άλλον κατάλλθλο αντιπρόςωπο. Μζχρι τότε επί 

τόπου του ζργου κα βρίςκεται ο Ανάδοχοσ. 

  

Άρκρο 10. Επίβλεψθ των ζργων 

Η εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ.   Ο 

ζλεγχοσ των εκτελοφμενων ζργων κα γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 136, του 138, του 

142, του 146 του Ν.4412/16. Η άςκθςθ επίβλεψθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ του  

αναδόχου για  τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν ςφμβαςθ. 

Η Τπθρεςία Επίβλεψθσ ορίηει εντόσ επτά (7) θμερϊν  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τον επιβλζποντα 

μθχανικό του ζργου και τισ επιτροπζσ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ και 

χαρακτθριςμοφ εδαφϊν όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάςεισ αυτζσ 

κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο. 

Άρκρο 11. Τπεργολαβίεσ και Καταςκευαςτικζσ Κοινοπραξίεσ. 

Η φναψθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του Αναδόχου και τρίτθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ μπορεί να γίνει 

ςφμφωνα με το άρκρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριηομζνων ςτο άρκρο 25 τθσ Διακιρυξθσ. 

Άρκρο 12. Μελζτθ ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου 

Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία των 

ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ εξεφρεςθσ, μεταφοράσ 

απόκεςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το 

ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, το ενδεχόμενο πλθμμφρων των χειμάρρων και γενικά όλεσ τισ 

φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ, του εδάφουσ και υπεδάφουσ, 

το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των πάνω και κάτω από το ζδαφοσ δυνατό να ςυναντθκοφν υλικϊν και 

νερϊν, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των εργαςιϊν 

και όποια άλλα ηθτιματα που με οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε και ζλαβε υπόψθ του ςτθν προςφορά τον φόρτο 

και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και τθν φπαρξθ και λειτουργία των ζργων και δικτφων 

κοινισ ωφελείασ (αγωγοφσ, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΣΕ κ.λ.π.). θμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για 

αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ 

Ωφελείασ, ανικουν όλεσ ςτον ανάδοχο. Όλεσ αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται με γνϊςθ τθσ Επίβλεψθσ. 

Ζτςι, θ αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ των 

εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ, τα δε πορίςματα ςυςκζψεων κ.λ.π. κα ανακεφαλαιϊνονται ςε ενθμερωτικζσ 

αναφορζσ που κα υποβάλλονται μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι αναμζνονται παρεμβολζσ από άλλουσ Αναδόχουσ άλλων ζργων και για τον 

λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ προςφοράσ και ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα καταςκευισ και ότι καμία τζτοια παρεμβολι κα αποτελζςει βάςθ για πρόςκετθ αποηθμίωςθ 

του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ άλλουσ Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ 
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Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. και αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 

138 του Ν.4412/16 να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν φορζα του 

δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να 

προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ 

και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν 

ι διακοπϊν.  

Για τον ζλεγχο υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων κλπ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει λεπτομερι ειδικι ζκκεςθ και 

καταςκευαςτικά ςχζδια, που κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. Η ειδικι 

ζκκεςθ αυτι και τα ςχζδια κα ςυνοδεφουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν. τισ εργαςίεσ αυτζσ  

περιλαμβάνονται όλεσ αυτζσ που είναι απαραίτθτεσ  για τθν εκτροπι ι διευκζτθςθ και γενικά τον ζλεγχο 

των υφιςτάμενων αγωγϊν δικτφων ι χειμάρρων κλπ χωρίσ να διαταραχκεί θ λειτουργία τουσ. Οι εργαςίεσ 

για τον ζλεγχο των υφιςτάμενων αγωγϊν (φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, ΟΣΕ, ΔΕΗ κλπ) όπωσ πιο πάνω 

προδιαγράφεται κα αρχίςουν πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν των ζργων που κα καταςκευαςτοφν και 

κα τελειϊςουν μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και τθν τελικι αποκατάςταςθ των ςκαμμάτων.  

Με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Επιβλζπων ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του Αναδόχου τθν 

εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι και πιςτι εκτζλεςθ 

των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τευχϊν και δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ 

Επίβλεψθσ, να τα τροποποιιςει.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ που κρίνει ότι μεταβολι ςχεδίου 

τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κα απζβαινε από τεχνικι και οικονομικι άποψθ ςε όφελοσ του ζργου, να το 

γνωρίςει ςτον Επιβλζποντα, ο οποίοσ μπορεί να αποδεχτεί ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ μεταβολι. 

 

Άρκρο 13. Σεχνικι διεφκυνςθ του ζργου - Προςωπικό του Αναδόχου  

Η τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα διζπεται από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 139 του 

Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί μζςω του εκπροςϊπου που ζχει ορίςει, ςφμφωνα με 

το άρκρο 9 (ζναρξθ εργαςιϊν) τθσ παροφςασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να εγκαταςτιςει ςτον τόπο εκτελζςεωσ του ζργου, γραφείο ςτελεχωμζνο 

με ειδικευμζνο και ζμπειρο τεχνικό προςωπικό  ιτοι Πολιτικό Μθχανικό για τα ζργα Πολιτικοφ Μθχχανικό 

και Ηλεκτρολόγο Μθχανολόγο για τισ Ηλεκτρομθχανολογικζσ Εγκαταςτάςεισ, που χρειάηεται για τθ 

διεφκυνςθ και παρακολοφκθςθ του ζργου, το οποίο ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ηθτθκεί κα είναι ςτθ 

διάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει επίςθσ κατάςταςθ των προςϊπων που κα 

είναι εξουςιοδοτθμζνα να αναπλθρϊνουν τουσ παραπάνω αναφερομζνουσ κατά τθν απουςία τουσ. Οι 

επιςτάτεσ και εργοδθγοί του Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί να τον βοθκοφν ςτθν εκτζλεςθ των ζργων, 

τισ επιμετριςεισ κλπ. Οι εργατοτεχνίτεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ καταλλθλότθτα για το ςκοπό 

για τον οποίο χρθςιμοποιοφνται. 

Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται 

δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου. 

Άρκρο 14. υμμόρφωςθ Αναδόχου προσ τθν ςφμβαςθ και τισ διαταγζσ τθσ Τπθρεςίασ 
Επίβλεψθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και των 

λοιπϊν ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, όπωσ και με τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. Ο 

Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται ςτισ διαταγζσ που του δίνονται προφορικά αλλά 

μόνο ςτισ ζγγραφεσ διαταγζσ ι ςε υπθρεςιακά ςθμειϊματα του Επιβλζποντα μθχανικοφ που 

επικυρϊνονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ Επιβλζπουςασ  Τπθρεςίασ. 

Κατ' εξαίρεςθ και ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 138, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά ςτον τόπο 

των ζργων. τθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο του ζργου. Αν τθ 

διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, 
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για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν ανωτζρω 

ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο 

Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει εκτελζςει, ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ 

μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. 

Άρκρο 15. Πθγζσ Αδρανϊν Τλικϊν. Διάκεςθ πλεοναηόντων.   

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5,10 & 11 του  άρκρου 138 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα αδρανι υλικά που κα 

απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σα αδρανι υλικά (αμμοχάλικα οδοςτρωςίασ, εγκιβωτιςμοφ 

αγωγϊν, ςτραγγιςτθρίων, κ.λ.π) που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι κραυςτά υλικά λατομείου. Ο 

Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων για τθν 

παραγωγι υλικϊν προσ χριςθ του Αναδόχου ςτο ζργο, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ που κα 

προςφζρει για τθν καταςκευι του ζργου να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οιονδιποτε λόγο απαιτοφμενεσ 

δαπάνεσ για τθν προμικεια από λατομεία, ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιοφντων αδρανϊν υλικϊν, ι για τθ 

μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων προσ παραγωγι των υλικϊν αυτϊν. 

Επίςθσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του, πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ οδϊν 

προςπζλαςθσ, μεταφορϊν των υλικϊν από οποιαδιποτε πθγι και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μθ 

αναγνωριηόμενθσ ουδεμίασ αξίωςθσ του αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ λόγω  πρόςκετων 

τυχόν μεταφορϊν ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψθσ και 

δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ αυτϊν κ.λ.π. 

Σα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται, μετά από υποβολι προτάςεωσ από τον ανάδοχο 

ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. ε περίπτωςθ που 

δεν είναι δυνατι θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε προεγκρικζντεσ χϊρουσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

εξεφρει και να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, με τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ 

ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

Άρκρο 16. Ποιότθτα υλικϊν  - Ζλεγχοσ    

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα απαιτθκοφν για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου. Η παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

καταςκευι του ζργου ι ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από 2 μθχανικοφσ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. 

Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων ιςχυουςϊν 

Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. Επίςθσ πρζπει να φζρουν πιςτοποιθτικά κατά ΕΛΟΣ ι/και ISO, (π.χ. 

αδρανι υλικά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1262 ςκυρόδεμα ΕΛΟΤ Ν 206 κλπ) τα οποία κατατίκενται ςτθν Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία .  

Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ πριν χρθςιμοποιθκοφν. Τλικά και άλλα είδθ που 

χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά και ζγκριςθ κα απορρίπτονται, εφόςον 

διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. Σα απαιτοφμενα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα παίρνονται 

ζγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τθ χριςθ και κα εξετάηονται από τθν Τπθρεςία. τθν ςυνζχεια, όταν 

απαιτείται, τα δείγματα κα ςτζλνονται για εξζταςθ ςε κατάλλθλο κρατικό εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν. Γι 

αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του ονόματοσ του υλικοφ και του εργοςταςίου και 

τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανι υλικά τον τόπο προζλευςθσ, τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του 

ζργου και το όνομα του Αναδόχου, κακϊσ και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν 

ανταποκρίνονται προσ το δείγμα. Επίςθσ αναγράφεται το είδοσ του ελζγχου ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα 

υλικά. Κάκε ςχετικι δαπάνθ κα επιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων 

και οφζλουσ του. 

Αν κατά τθν καταςκευι του ζργου  θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ 

απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία θ 

μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ 
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καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Η δαπάνθ 

για τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ 

ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και 

αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.  

Άρκρο 17. Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Καταςκευϊν  

Η επιβλζπουςα Τπθρεςία κα προβαίνει όποτε κρίνει ςκόπιμα και με δαπάνθ του Αναδόχου ςε ελζγχουσ 

και δοκιμζσ των καταςκευϊν, ϊςτε να διαπιςτϊνει μεταξφ των άλλων τθν ποιότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα αυτϊν. Οι ζλεγχοι - δοκιμζσ είναι:  

 τεγανοποίθςθ δεξαμενϊν και φρεατίων.  

 τεγανότθτα αγωγϊν.  

 Αντιδιαβρωτικι προςταςία.  

 

Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ πλζον πρόςφατουσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ τθσ 

τεχνικισ.  

Άρκρο 18. Ζλεγχοι – Δοκιμζσ Εξοπλιςμοφ  

Για τθν ζγκριςθ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να 

προςκομίηονται εγκαίρωσ ςτθν Τπθρεςία τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι και τα ςχετικά 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ϊςτε να ελζγχεται εάν ο εξοπλιςμόσ είναι ςφμφωνοσ με τα οριηόμενα ςτισ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. Ο εξοπλιςμόσ που κα τοποκετείται κα είναι απόλυτα καινοφργιοσ, 

αποκλειομζνων εντελϊσ των ανακαταςκευαςμζνων ςυςτθμάτων.  

Οι ζλεγχοι/δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ 

Τπθρεςία ςυνίςτανται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτουσ ακόλουκουσ ελζγχουσ: 

  

 ‘Ελεγχοσ και δοκιμαςτικι λειτουργία όλων των Η/Μ-Εγκαταςτάςεων,  

 Διαδοχικζσ εκκινιςεισ αντλιϊν και κινθτιρων ςτισ επιτρεπόμενεσ ςυχνότθτεσ εκκίνθςθσ 

 Κραδαςμοί κατά τθ λειτουργία των διαφόρων μθχανιςμϊν,  

 τάκμθ κορφβου των μθχανθμάτων ςε πλιρθ λειτουργία,  

 Διαρροζσ λιπαντικϊν 

 

Οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ πλζον πρόςφατουσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ 

τθσ τεχνικισ.  

Άρκρο 19. Μθχανικόσ εξοπλιςμόσ  

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 145 του Ν. 

4412/2016 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλο τον μθχανικό εξοπλιςμό που κα 

απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από τον Εργολάβο κα 

είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ και θ ςυντιρθςι του κα γίνεται κανονικά. Ο αρικμόσ και οι 

αποδόςεισ των μθχανθμάτων κα κακοριςτοφν με λεπτομζρεια ςτο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που κα 

ςυνταχκεί και κα εγκρικεί από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία.   

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα μθχανικά κ.λ.π. 

μζςα που ειςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο Ανάδοχοσ 

υποχρεϊνεται, μζςα ςε δεκαιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ Τπθρεςίασ, να ενιςχφςει τον επί 

τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό κ.λ.π. ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν 

και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των 

μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, 

κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ)  ςφμφωνα με το κάκε φορά ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (ΠΔ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: το 

ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα 

ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).   

Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:  

 Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ  

 Άδεια κυκλοφορίασ  

 Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.  

 Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)  

 Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ 

μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.  

 Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, 

καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα 

των ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

 Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 

αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ).  

Άρκρο 20. Προκεςμία Αποπεράτωςθσ- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικζσ/Αποκλειςτικζσ 
Σμθματικζσ Προκεςμίεσ- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδοσ των εργαςιϊν - 
Ποινικζσ ριτρεσ 

Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Η ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε 12 μινεσ . 

Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε δζκα πζντε μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ πρζπει να υποβάλλει ςτθν 

Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ αναλυτικό πρόγραμμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 145 και 147 του 

Ν.4412/2016 ςτο οποίο κα φαίνεται θ ςειρά εκτζλεςθσ των ζργων. Σο πρόγραμμα αυτό κα ςυνταχκεί και 

υπό τφπο διαγράμματοσ προόδου ζργων (διαγράμματα GANTT) ζτςι ϊςτε να φαίνονται ςαφϊσ τα 

τμιματα, θ αξία τουσ (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευςθσ) και τα χρονικά όρια αποπεράτωςθσ του 

ζργου, κακϊσ και τα μθχανικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε τμθματικι προκεςμία. Σο 

πρόγραμμα αυτό πρζπει να επιςτραφεί ςτον εργολάβο εγκεκριμζνο ι τροποποιθμζνο μερικά ι ολικά, 

μζςα ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθν υποβολι του.  

τθν περίπτωςθ που κα περάςει θ δεκαπενκιμερθ προκεςμία από τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου, 

χωρίσ αυτόσ να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν 

παρ.2 του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Η ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των 30 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνικϊν και εργατϊν και μθχανικά 

μζςα καταςκευισ ι να εργαςκεί υπερωριακά και τισ Κυριακζσ και γιορτζσ και να καταρτίηει νυκτερινά 

ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αν αυτό κρικεί 

απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςφμφωνα προσ το παραπάνω πρόγραμμα 

προόδου τουσ. Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ προόδου των ζργων δεν είναι 

ικανοποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να 

αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ τισ εργάςιμεσ μζρεσ και τον αρικμό των 

μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα μζτρα που επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των 
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ζργων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, 

χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

Η μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδειγμζνα αδικαιολόγθτθ 

κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει ςτον Εργοδότθ το δικαίωμα 

να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να ςτεριςει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα ςυνζχιςθσ του ζργου, ςε 

εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 145 του Ν.4412/16. Η μθ άςκθςθ των παραπάνω 

δικαιωμάτων του  Εργοδότθ, δεν  απαλλάςςει  τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε υποχρζωςθ που προκφπτει 

από τθ ςφμβαςθ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςιϊν και καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςφμφωνα με το 

άρκρο 146 του Ν.4412/2016. Σο θμερολόγιο κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και να 

αναγράφονται ςε αυτό, με ςυνοπτικό τρόπο, ιδίωσ:  

α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, 

β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το 

προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ, 

γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ 

του εργοδότθ, 

δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν. Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει 

πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι, 

ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ, 

ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ, 

η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ να καταγράφονται τροποποιιςεισ ι προβλιματα 

με τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό, 

θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, 

κ) οι  εργαςτθριακζσ δοκιμζσ, 

ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν 

κακυςτεριςεισ, ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν, 

αα) οι  εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, 

ββ) ζκτακτα περιςτατικά και 

γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ ιδιοκτιτεσ, 

δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο. 

Σο θμερολόγιο τθρείται με μζριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόςωπό του και από 

εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ. Σο ζνα (αποκοπτόμενο) φφλλο περιζρχεται ςτθ Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία εντόσ επτά (7) θμερϊν, με μζριμνα του εντεταλμζνου οργάνου τθσ επίβλεψθσ (εκτόσ αν άλλωσ 

ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ).  

Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον 

εργολάβο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ηθτθκεί 

από τθ Επιβλζπουςα Τπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με ςκαριφιματα, 

φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων.  

ε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 146 του Ν.4412/16  ςε περίπτωςθ παράλειψθσ τθσ 

υποχρζωςθσ του αναδόχου για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου , επιβάλλεται ειδικι ποινικι ριτρα του 

ποςοφ των εκατό (100) ευρϊ για κάκε θμζρα παράλειψθσ. 

Οι ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:  

 1θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Τπθρεςία για ζγκριςθ το Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ 

του Ζργου ", 
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 2θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από ζξι μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει 

καταςκευάςει τα ζργα Πολιτικοφ Μθχανικοφ. 

 3θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από εννζα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει 

καταςκευάςει τα Ηλεκτρομθχανολογικά ζργα  

 4θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από ζντεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει 

ολοκλθρϊςει το βαςικό καταςκευαςτικό αντικείμενο, και να είναι ζτοιμοσ να προχωριςει ςτισ 

δοκιμαςτικζσ λειτουργίεσ  

 

Οι αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:  

 1θ Αποκλειςτικι  τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να εκκινιςει το ζργο 

 2θ Αποκλειςτικι  τμθματικι προκεςμία  

Όχι αργότερα από ζντεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει 

ολοκλθρϊςει το βαςικό καταςκευαςτικό αντικείμενο, και να είναι ζτοιμοσ να προχωριςει ςτισ 

δοκιμαςτικζσ λειτουργίεσ  

 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει διάγραμμα που κα δείχνει τθν ςυντελοφμενθ πρόοδο των εργαςιϊν ςτο τζλοσ 

κάκε μινα και αντίςτοιχο οικονομικό διάγραμμα εκταμίευςθσ και κα παραδίνει ςτθν Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία 3 αντίγραφα, για να ελζγχεται άμεςα θ εφαρμογι του ςυμβατικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ 

(ποςοτικοφ και οικονομικοφ). 

Για τθν παράβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 148 του Ν.4412/16.  

Σο ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ δεν μπορεί να ξεπεράςει το ποςοςτό 3% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

χωρίσ ΦΠΑ. Μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 160 του Ν.4412/16 ιτοι: 

i. κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ τθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, 

ii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ ςφμβαςθ 

χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ,  

iii. ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μία αποκλειςτικι 

προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, 

ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Άρκρο 21. Σοπογραφικζσ εργαςίεσ - Εφαρμογζσ  ςτο ζδαφοσ - χζδιο  εφαρμογισ  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε όλθ τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ των ζργων, όλα τα όργανα ελζγχου, τα βοθκθτικά εξαρτιματα και το κατάλλθλο προςωπικό, 

που είναι αναγκαία για όλουσ τουσ τοπογραφικοφσ ελζγχουσ που κα απαιτθκοφν ςε όλεσ τισ φάςεισ 

καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ, πριν αρχίςει κάκε μόνιμθ εργαςία, πρζπει να εγκαταςτιςει ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μόνιμων υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERES) ςτα διάφορα τμιματα του ζργου, 

όπωσ απαιτείται ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα του δοκοφν (άρκρο 114, ΠΔ 696/74). 

Κάκε εργαςία αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των εγκεκριμζνων 

χαράξεων, γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, θ οποία ελζγχει 

τθν ακρίβεια ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Οι δαπάνεσ των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά, 

μζςα και προςωπικό βαρφνουν τον Ανάδοχο. 
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Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου απαιτείται θ ςφνταξθ ςχεδίων, διαγραμμάτων και πινάκων, 

ςχζδια εφαρμογισ απαραίτθτα τόςο για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν όςο και για τθν 

ευκολότερθ παρακολοφκθςι τουσ και κα υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ. Eπτά (7) θμζρεσ πριν 

από τθν καταςκευι τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ, αρμονικά και ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο αναλυτικό 

πρόγραμμα, ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία το ςχζδιο 

εφαρμογισ που κα ςυντάςςει με δικι του δαπάνθ. Σα υποβαλλόμενα ςχζδια πρζπει να περιζχουν όλα τα 

απαραίτθτα καταςκευαςτικά ςτοιχεία και περιγραφι των μεκόδων καταςκευισ και κα ςυνοδεφονται από 

τεχνικι ζκκεςθ που κα περιζχει τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ, ϊςτε θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία 

φςτερα από ζλεγχο και διορκϊςεισ να επιςτρζψει τα ςχζδια ςτον Ανάδοχο ςε πζντε (5) μζρεσ. ε 

περίπτωςθ που επιβάλλεται θ αναςφνταξθ των ςχεδίων εφαρμογισ από τον Ανάδοχο, αυτόσ υποχρεοφται 

ςε πζντε (5) μζρεσ να υποβάλλει ξανά για ανακεϊρθςθ και θ  Τπθρεςία τα επιςτρζφει τελικά ςε πζντε (5) 

μζρεσ κεωρθμζνα. Ζτςι ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν υποβολι τουσ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν επιςτροφι 

τουσ ςε αυτόν κεωρθμζνα να μθν υπερβαίνει ςυνολικά τισ 20 μζρεσ.  

 

Η κεϊρθςθ των ςχεδίων εφαρμογισ δεν πρζπει να κεωρείται : 

i. Ότι επιτρζπει οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ii. Ότι απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ οποιουδιποτε ςφάλματοσ που κα 

περιζχεται ςτισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου εφαρμογισ, όπωσ διαςτάςεισ, ενδείξεισ υλικϊν 

κ.λ.π. 

iii. Ότι αποτελεί ζγκριςθ ι αποδοχι εκ μζρουσ του Εργοδότθ και των αντιπροςϊπων του για 

παρεκκλίςεισ από τα ςχζδια λεπτομερειϊν που παραδόκθκαν ςτον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότθ και φαίνονται μεν ςτα ςχζδια εφαρμογισ, αλλά δεν δικαιολογοφνται με ειδικι 

ζκκεςθ που υποβάλλεται μαηί με αυτά,  ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο. 

Αν για οποιαδιποτε αιτία ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ 

αποκλίςεων ι παραλλαγϊν από τα ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ και άλλα ςτοιχεία τθσ φμβαςθσ που 

του παραδόκθκαν από τον Εργοδότθ, οφείλει να ςυμπεριλαμβάνει αυτζσ τισ αποκλίςεισ και παραλλαγζσ 

ςτα ςχζδια εφαρμογισ που κα υποβάλλει απαραίτθτα και ςχετικι δικαιολογθτικι ζκκεςθ, όπου κα τισ 

περιγράφει και κα τισ  δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότθ εξαρτάται θ ζγκριςθ των 

υποβαλλόμενων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων, ςυνολικά ι μερικά οπότε γίνεται προςαρμογι των ςχετικϊν 

όρων τθσ ςφμβαςθσ που επικυρϊνονται με ζγγραφο από τθν Επιχείρθςθ. 

Η αποςιϊπθςθ τζτοιων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων ι θ αναγραφι τουσ ςτα ςχζδια χωρίσ υποβολι τθσ 

ςχετικισ δικαιολογθτικισ ζκκεςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του Αναδόχου. 

Άρκρο 22. Χάραξθ - τοιχεία  υψομετρικά και Οριηοντιογραφικά. 

Με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να είναι ζτοιμοσ ϊςτε, ςε εφαρμογι τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, να κάνει τμθματικά και ςφμφωνα με τον πίνακα εργαςιϊν και το αναλυτικό 

πρόγραμμα εκτελζςεωσ τθ χάραξθ, παςςάλωςθ, χωροςτάκμθςθ κλπ των αξόνων κάκε είδουσ αγωγϊν που 

για τθν τοποκζτθςι τουσ πρόκειται να αρχίςει θ εκτζλεςθ των εκςκαφϊν.  Οι εργαςίεσ αυτζσ κα 

εκτελεςκοφν από διπλωματοφχο μθχανικό που κα προςλθφκεί με μζριμνα, δαπάνεσ και ευκφνθ του 

Αναδόχου.   

Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρθςθ αν ςε τμιματα των αγωγϊν θ χάραξθ, για 

διάφορουσ λόγουσ, δεν ακολουκιςει τθν κατεφκυνςθ και διάταξθ που ορίηει θ εγκεκριμζνθ μελζτθ. Η 

επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί να αποφαςίςει τροποποίθςθ τθσ χαράξεωσ κατά τμιματα 

οριηοντιογραφικά και υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνζσ ςτακερζσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ ςτθν 

περιοχι των ζργων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τισ πυκνϊςει. Ο προςδιοριςμόσ των απόλυτων υψομζτρων των 

νζων αφετθριϊν κα γίνει με διπλι γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ από υπάρχουςεσ υψομετρικζσ αφετθρίεσ 

που κα δοκοφν από τθν Τπθρεςία. ε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν διαφορζσ μεταξφ των 

τοπογραφικϊν διαγραμμάτων τθσ μελζτθσ και των πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ, ο Ανάδοχοσ 

πρζπει να προςαρμόςει κατάλλθλα τθ χάραξθ των αξόνων ζπειτα από ςυνεννόθςθ με τθν επίβλεψθ και 

παίρνοντασ υπόψθ τουσ κφριουσ αντικειμενικοφσ από υδραυλικι άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ.   
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Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει τισ απαιτοφμενεσ λεπτομζρειεσ ςε κλίμακα : 

Για τθ δεξαμενι → ςχζδια λεπτομερειϊν 1:10 ζωσ 1:25, για το κτιριακό γενικότερα 1:50 

Για τα δίκτυα → ςχζδια λεπτομερειϊν 1:100 ζωσ 1:250, για τθ χάραξθ γενικότερα 1:500 ζωσ 1:1000 

 

 και κα αναφζρει αρικμθτικά τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και υψόμετρα.  Είναι υποχρεωμζνοσ επίςθσ να 

εντοπίςει τισ κζςεισ των εγκαταςτάςεων (υδρεφςεωσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφϊνου) που επθρεάηουν 

τθν εκτζλεςθ του ζργου.  Η αναγνϊριςθ των ςτοιχείων, όπου υπάρχουν φρεάτια επιςκζψεωσ, κα γίνεται 

μζςω των ςτομίων τουσ. Ο Ανάδοχοσ κα αποκαλφψει τα ςκεπαςμζνα καλφμματα φρεατίων ςτισ κζςεισ 

όπου κα πλθροφορθκεί από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ότι υπάρχουν αγωγοί.   

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία επιπλζον αμοιβι για τθν αναγνϊριςθ των ςτοιχείων από τα φρεάτια 

που υπάρχουν, τθ ςφνταξθ ςχεδίων για τα ζργα που υπάρχουν γενικά και για τα ςχζδια εκτελζςεωσ, 

επειδι θ αμοιβι αυτι περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του Σιμολογίου.  τισ κζςεισ που δεν υπάρχουν φρεάτια 

επιςκζψεωσ, θ αναγνϊριςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων κα γίνεται με ερευνθτικζσ τομζσ. Οι ερευνθτικζσ τομζσ 

κα γίνονται μόνον κατόπιν αιτιςεωσ του αναδόχου για κάκε μία απ' αυτζσ  και  κα εκτελοφνται μετά από 

ζγγραφθ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ και κα αποηθμιϊνονται ςφμφωνα με τα άρκρα του 

τιμολογίου προςφοράσ. Χωρίσ εντολι τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ οι ερευνθτικζσ τομζσ δεν κα 

αποηθμιϊνονται.   

Πριν από τθν εκτζλεςθ των ερευνθτικϊν τομϊν ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για 

ζγκριςθ πίνακα των τομϊν των αγωγϊν.  Μετά τθν εκτζλεςθ των διερευνθτικϊν τομϊν ο Ανάδοχοσ 

υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία ςχζδια των τομϊν ςε κατάλλθλθ κλίμακα, όπου κα παρουςιάηεται 

θ κζςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων-αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίςτθκαν κατά τθν εκτζλεςθ 

των τομϊν. Ο αρικμόσ και θ ςωςτι επιλογι των κζςεων των πιο πάνω τομϊν αφινεται ςτθν απόλυτθ 

ευκφνθ του Αναδόχου.  Η Τπθρεςία οφείλει να απαντιςει μζςα ςε πζντε (5)  εργάςιμεσ  θμζρεσ  από τθν 

υποβολι.  Όταν περάςει θ προκεςμία αυτι κεωρείται ότι ο πίνακασ ζχει εγκρικεί.  

Σα ςχζδια εφαρμογισ κα περιλαμβάνουν γενικι οριηοντιογραφία των ζργων και μάλιςτα των αγωγϊν και 

των κοντινϊν τουσ οικοδομικϊν  και  ρυμοτομικϊν γραμμϊν τουλάχιςτον ςε κλίμακα 1:200. Τποχρζωςθ 

του Αναδόχου κα είναι θ εξεφρεςθ/αποτφπωςθ απαιτθτϊν και μθ διακζςιμων ςτοιχείων του 

τοπογραφικοφ  υπόβακρου  κακϊσ  και ςτοιχεία των οικοδομικϊν και ρυμοτομικϊν γραμμϊν. Η 

αποτφπωςθ των  δικτφων και γενικά όλων των τεχνικϊν ζργων κα γίνει ςτο ςφςτθμα του ΕΓΑ 87.  Οι 

μθκοτομζσ των αγωγϊν κα παραδίδονται ςε κλίμακα 1:2000 για τα μικθ και 1:200 για τα φψθ, και κα 

είναι εξαρτθμζνα από το υψομετρικό δίκτυο τθσ Τπθρεςίασ. Σα ςχζδια των τεχνικϊν ζργων κα 

παραδίδονται ςε  κατάλλθλθ  κλίμακα και κατάλλθλεσ διατομζσ, όπου είναι απαραίτθτεσ (π.χ. για τον 

κακοριςμό ςε ςθμαντικά ςθμεία τθσ ςχετικισ κζςεωσ των  νζων  αγωγϊν  προσ  τουσ  παλιοφσ), 

παίρνοντασ πάντα υπόψθ τουσ αντικειμενικοφσ  από  υδραυλικι  άποψθ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ  

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ςτθ διάρκεια εκτελζςεωσ του ζργου διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αφανϊν 

εμποδίων οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία και να περιμζνει τισ κατάλλθλεσ 

οδθγίεσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου. Κακυςτζρθςθ ι τροποποίθςθ ι ματαίωςθ των εργαςιϊν για 

το λόγο αυτό δεν δθμιουργεί ςτον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ, εννοείται όμωσ ότι ςε αυτι 

τθν περίπτωςθ για τον Εργοδότθ είναι υποχρεωτικι ανάλογθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ.   

Όταν τελειϊςει κάποιο αυτοτελζσ τμιμα του δικτφου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε 10 μζρεσ, 

να υποβάλλει ςτον Εργοδότθ τα εξισ ςτοιχεία : 

i. Οριηοντιογραφικι τοποκζτθςθ των αγωγϊν και των τεχνικϊν ζργων, όπωσ φρεάτια επιςκζψεωσ, 

ιδιωτικζσ ςυνδζςεισ κλπ.  

ii. Σισ κζςεισ των υψομετρικϊν αφετθριϊν τθσ περιοχισ που κα  ςθμειϊνονται με αφξοντα αρικμό 

ςτθν οριηοντιογραφία με τα υψόμετρά τουσ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα για τισ παραπάνω εργαςίεσ, γιατί κεωρείται ότι θ δαπάνθ τουσ 

περιλαμβάνεται ςτα γενικά ζξοδα των τιμϊν  χωματουργικϊν εργαςιϊν και τεχνικϊν ζργων.  Η παράδοςθ 

των παραπάνω ςχεδίων αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςφνταξθ των επιμετριςεων των λογαριαςμϊν, των 

πρωτοκόλλων παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν (ΠΠΑΕ) και του πρωτοκόλλου προςωρινισ παραλαβισ του 

ζργου.  
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Άρκρο 23. Εκςκαφι τάφρων –Επιχϊςεισ -  Κατεδαφίςεισ 

Οι εκςκαφζσ τάφρων για τθν εγκατάςταςθ αγωγϊν και τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν ζργων κα γίνονται ςφμφωνα 

με τα ςχζδια εκτελζςεωσ (κεωρθμζνα από τθν Τπθρεςία Επιβλζψεωσ) και τισ επί τόπου οδθγίεσ τθσ 

Επιβλζψεωσ.  Σα βάκθ και τα πλάτθ του πυκμζνα εκςκαφισ όπου θ εφαρμογι των ςχεδίων τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ δεν είναι δυνατι, ορίηονται από τον Επιβλζποντα ανάλογα με τισ ειδικζσ τοπικζσ 

ςυνκικεσ και τον επιδιωκόμενο βακμό αςφάλειασ κάκε αγωγοφ. Επιδιϊκεται θ εξαςφάλιςθ αρκετοφ 

πάχουσ επικάλυψθσ, μετροφμενου από τθν προβλεπόμενθ τελικι ςτάκμθ του εδάφουσ και πλάτουσ 

πυκμζνα αρκετοφ ϊςτε να είναι εφκολθ θ  καταςκευι, τοποκζτθςθ  και  ςυναρμολόγθςθ των αγωγϊν.  Σα 

πρανι των τάφρων κα είναι κατακόρυφα και κα αντιςτθρίηονται κατάλλθλα. Εκεί όπου το επιβάλλουν οι 

ςυνκικεσ του ζργου, θ Τπθρεςία μπορεί να κακορίςει με ζγγραφο κλίςεισ πρανϊν.   

Εκςκαφζσ επιπλζον αυτϊν που κακορίηονται ςτα ςχζδια ι από τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ, δεν 

αναγνωρίηονται χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ, όπωσ επίςθσ δεν αναγνωρίηονται και άλλεσ 

εργαςίεσ που ζγιναν εξαιτίασ τθσ επιπλζον εκςκαφισ (επιχϊςεισ, αποκαταςτάςεισ οδοςτρωμάτων κλπ).  Ο 

Ανάδοχοσ πρζπει να ειςθγείται ςτθν Τπθρεςία Επιβλζψεωσ τισ τροποποιιςεισ που κατά τθ γνϊμθ του 

επιβάλλονται και αφοροφν τισ κλίςεισ των πρανϊν χρθςιμοποίθςθ αντιςτθρίξεωσ κλπ.   

Σα προϊόντα εκςκαφισ κα τοποκετοφνται προςωρινά ςτθ χαμθλότερθ κατά τθν εγκάρςια τομι πλευρά 

ϊςτε να μθν παραςφρονται από τα νερά προσ τθν τάφρο.  Οι εκςκαφζσ των τάφρων και οι επόμενεσ 

εργαςίεσ μζχρι και τθν επανεπίχωςι τουσ πρζπει να γίνονται με τον ταχφτερο δυνατό ρυκμό, ιδίωσ ςε 

περιοχζσ με μεγάλθ κυκλοφορία, ϊςτε να μθ διατθροφνται για πολφ οι ανωμαλίεσ που προκαλοφνται ςτθν 

κυκλοφορία των πεηϊν, αυτοκινιτων κλπ από τθν φπαρξθ τθσ τάφρου, χωμάτων κλπ. Σονίηεται ιδιαίτερα 

ότι ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μθν αφινει τμιμα τάφρου οποιουδιποτε μικουσ ςτο οποίο δεν κα ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ (από τθν εκςκαφι μζχρι και τθν επανεπίχωςι τθσ).   

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να διαπιςτϊνει τθν ενδεχόμενθ φπαρξθ εμποδίων πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ, 

ςυγκεντρϊνοντασ τα απαιτοφμενα πλθροφοριακά ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, ϊςτε να 

αποφεφγονται ηθμιζσ και ατυχιματα.  Ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτα 

υπόγεια καλϊδια, δίκτυα υδρεφςεωσ κλπ.  Όπου ςυναντιοφνται ςωλθνωτοί αγωγοί υδρεφςεωσ οικιϊν 

πρζπει να υποςτθρίηονται και να προφυλάγονται κατάλλθλα.  Πζραςμα δίπλα από ςτφλουσ κα 

αντιμετωπιςκεί με πλιρθ και αςφαλι ειδικι αντιςτιριξθ τθσ παρειάσ τθσ τάφρου ςτο αναγκαίο μικοσ και 

βάκοσ, με τα κάκε φορά κατάλλθλα μζτρα αςφάλειασ.  Η φπαρξθ πρόχειρων ι προςωρινϊν κτιςμάτων π.χ. 

περιπτζρων δεν κα αποτελεί κατά κανόνα λόγο μεταβολισ τθσ χαράξεωσ του αγωγοφ.  Απρόβλεπτεσ 

περιπτϊςεισ εμποδίων κα αντιμετωπίηονται ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ 

τισ διαςταυρϊςεισ τάφρων με οδοφσ ςθμαντικισ κυκλοφορίασ, μετά τθν εκςκαφι, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αποκαταςτιςει προςωρινά τθν κυκλοφορία με καταςκευι προςωρινισ γεφφρωςθσ 

ζπειτα από υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ Επίβλεψθσ.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκςκαφι των τάφρων να 

παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςτα ζργα ι ςε τρίτουσ και ιδίωσ για 

τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων.  

Ο χαρακτθριςμόσ τθσ ποιότθτασ των εδαφϊν που ςκάβονται κα κακορίηεται με πρωτόκολλο από το 

οριηόμενο από τθ Επιβλζπουςα Τπθρεςία αρμόδιο όργανο και τθν αποδοχι του (ςυνολικά ι με 

επιφφλαξθ) από τον Ανάδοχο. το πρωτόκολλο αυτό γράφονται οι ενδείξεισ των διατομϊν και για κάκε 

μία θ αναλογία ςτα εκατό του εδάφουσ τθσ εκςκαφισ, ςφμφωνα με τισ   τιμζσ του Σιμολογίου. χετικά με 

τισ τιμζσ του τιμολογίου για γαιϊδθ- θμιβραχϊδθ  και βραχϊδθ εδάφθ, που καταρχιν περιλαμβάνουν όλα 

τα εδάφθ όπου το ςφνολο των εκςκαφϊν μπορεί να γίνει με ςκαπάνθ, τονίηεται ότι οι ίδιεσ τιμζσ 

εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εκτόσ από τθ ςκαπάνθ και άλλα 

εργαλεία εφόςον θ χρθςιμοποίθςι τουσ αντικακιςτά τισ εκςκαφζσ με ςκαπάνθ.   

τθν τιμι τθσ εκςκαφισ των τάφρων ι τμθμάτων περιλαμβάνεται και θ διαμόρφωςθ των πρανϊν των 

τάφρων που κα γίνει με οποιοδιποτε μζςο.  

Οι επιχϊςεισ τάφρων κα εκτελοφνται γενικά μετά τθν πλιρθ εγκατάςταςθ των αντίςτοιχων αγωγϊν και 

τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι ςτεγανότθτάσ τουσ. υγκεκριμζνα μετά τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι του αγωγοφ, 

γίνεται θ προςτατευτικι του επίχωςθ προςεκτικά και μζχρι να ςυμπλθρωκεί πάχοσ επιχϊματοσ 

τουλάχιςτον 70 cm   πάνω από το εξωράχιο και ςε όλο το μικοσ του αγωγοφ με άμμο.  Κατά τθν εκτζλεςθ 
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τθσ προςτατευτικισ αυτισ ςτρϊςεωσ κα δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να γεμίςουν όλα τα κενά, 

ιδιαίτερα κάτω από τον αγωγό, ϊςτε να εδράηεται και να προςτατεφεται καλά.  τθ ςυνζχεια και αφοφ 

τελειϊςει θ προςτατευτικι ςτρϊςθ, θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία κα ελζγχει τθν κατάςταςθ του αγωγοφ και 

μετά ο Ανάδοχοσ κα προχωρεί ςτθ ςυμπλθρωματικι επίχωςθ τθσ τάφρου.  Η επίχωςθ τθσ τάφρου κα γίνει 

με αμμοχάλικο ι  άμμο  ι  αυτοφςιο  υλικό χειμάρρου ςφμφωνα πάντα με τισ τυπικζσ  διατομζσ, ενϊ  κα  

χρθςιμοποιθκοφν προϊόντα εκςκαφισ ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ Επιβλζπουςα  Τπθρεςία κρίνει 

τθν καταλλθλότθτά τουσ.  Θα λαμβάνονται  όλα τα μζτρα, ϊςτε να αποκλειςκεί κάκε αιςκθτι μελλοντικι 

κακίηθςθ. Απαιτείται θ πιςτι εφαρμογι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ςχετικϊν με τθ ςυμπφκνωςθ των 

επιχϊςεων.  ε περιπτϊςεισ που θ τάφροσ διαςταυρϊνεται με οδοφσ πυκνισ κυκλοφορίασ είναι δυνατόν 

μετά από υπόδειξθ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ να γίνουν οι απαραίτθτεσ γεφυρϊςεισ για τθν διζλευςθ 

πεηϊν και αυτοκινιτων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει αρκετζσ γεφυρϊςεισ, 

κατάλλθλου ανοίγματοσ, για τθν προςωρινι επικάλυψθ τθσ τάφρου και το αςφαλζσ περαςμάτων 

τροχοφόρων. Αυτζσ κα διατθρθκοφν μζχρι τθν πλιρθ επίχωςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ τθσ 

οδοφ.  

Οι κάκε είδουσ άρςεισ, αποςυνκζςεισ και κατεδαφίςεισ καταςκευϊν, επιφανειακϊν ι υπογείων που είναι 

απαραίτθτεσ για τθ διάνοιξθ των τάφρων, κα γίνονται ςε όςθ ζκταςθ είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο για 

τθν εγκατάςταςθ των αγωγϊν. Ιςχφουν τα ςχετικά άρκρα του τιμολογίου και όςα ςυμπλθρωματικά 

ορίηονται παρακάτω : 

i. Πριν από οποιαδιποτε κατεδάφιςθ θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία οφείλει να ελζγχει αν είναι 

αναγκαία, να κακορίηει τθν ζκταςι τθσ και να παίρνει, ςε   αντιπαράςταςθ με τον Εργολάβο, τισ 

αναγκαίεσ διαςτάςεισ και όςα άλλα   ςτοιχεία απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 

επιμετριςεων και πρωτοκόλλων. 

ii. Όπου πρόκειται να προκφψουν χριςιμα υλικά από τθν κατεδάφιςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει 

τα κατάλλθλα μζτρα για τθν πρόλθψθ φκοράσ τουσ κακϊσ και για τθν αςφαλι διαφφλαξι τουσ 

ςτο εργοτάξιο ϊςπου να ξαναχρθςιμοποιθκοφν, αν υπάρχει τζτοια περίπτωςθ. Αν όχι τα 

παραδίνει με πρωτόκολλο ςτθν Τπθρεςία και κάκε απϊλεια τζτοιων υλικϊν βαρφνει τον Ανάδοχο,  

ου είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει με καινοφργια. Σα άχρθςτα υλικά που προζρχονται 

από τισ κατεδαφίςεισ και είναι ακατάλλθλα για επιχϊςεισ, πρζπει να απομακρφνονται το 

γρθγορότερο. 

iii.  Η εναπόκεςθ των χριςιμων υλικϊν που προκφπτουν από τισ κατεδαφίςεισ πρζπει να γίνεται ςε 

κανονικοφσ ςωροφσ, ϊςτε να διευκολφνεται ο ζλεγχοσ   και θ καταμζτρθςθ και ςε κζςεισ που και θ 

κυκλοφορία να μθν παρεμποδίηεται και να είναι εφκολθ θ προςζγγιςθ μεταφορικϊν μζςων για τθν 

απομάκρυνςθ ι τθν επαναχρθςιμοποίθςι τουσ. 

Άρκρο 24. Απομάκρυνςθ των  άχρθςτων υλικϊν. 

Σα προϊόντα εκςκαφισ και γενικά κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από κατεδαφίςεισ, 

καταςκευζσ ςχετικζσ με τισ αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων κλπ, κα απομακρφνονται χωρίσ 

κακυςτζρθςθ. Σα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, ϊςτε να περιοριςτεί όςο είναι 

δυνατό το χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν κυκλοφορία πεηϊν, οχθμάτων κλπ που 

προζρχεται από αυτό.  Τλικά που χρειάηονται να απομακρυνκοφν είναι : 

α. Σα προϊόντα εκςκαφϊν 

β. Σα άχρθςτα προϊόντα εκςκαφισ που προζρχονται από κακαιρζςεισ οδοςτρωμάτων κλπ. 

γ. Σα πλεονάςματα προϊόντων εκςκαφϊν ι κατεδαφίςεων που προζρχονται από   διάφορεσ ςχετικζσ με 

τον αγωγό καταςκευζσ (λικόςτρωτα, υποδομζσ, αμμοχάλικο κλπ). 

δ. Οι κυβόλικοι και τα γρανιτικά κράςπεδα κα πρζπει να μεταφζρονται μετά   από διαλογι ςε ειδικό 

χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ που κα ορίηεται από τθν Τπθρεςία.  

 Η εργαςία απομακρφνςεωσ των προϊόντων εκςκαφισ που περιςςεφουν πρζπει να εκτελείται από τον 

Ανάδοχο χωρίσ αντίρρθςθ και άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι μικρι. Οι κζςεισ αποκζςεωσ 
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των υλικϊν αυτϊν εγκρίνονται κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι.  Η δαπάνθ απομακρφνςεωσ 

περιλαμβάνεται ςτθν τιμι εκςκαφισ. 

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ιςχφουν :  

 Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ  αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 

2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. “  

 θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , κακϊσ 

και  

 θ  ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Τπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. 

Αλ. “Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - Διευκρινίςεισ 

επί των απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

Άρκρο 25. Ανακαταςκευι οδοςτρωμάτων - πεηοδρομίων 

Μόλισ εγκρικεί το οριςτικό πρόγραμμα εκτελζςεωσ των ζργων και πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ ςε 

αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει ςχετικι άδεια τομισ των οδοςτρωμάτων κατά 

περίπτωςθ από το Διμο (αν πρόκειται για δθμοτικι οδό) ι από το Δθμόςιο. Επίςθσ αναλαμβάνει και τθν 

ευκφνθ τθσ επαναφοράσ των μονίμων οδοςτρωμάτων όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι άδεια και τουσ ςχετικοφσ 

με το κζμα αυτό όρουσ τθσ εργολαβίασ αυτισ.  Σονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου  να  

προβαίνει  ςτθν  άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των οδοςτρωμάτων, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα 

επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν υπάρχει μικοσ οδοφ μεγαλφτερο από 20 m μθ 

αποκαταςτθμζνο πλιρωσ.  τισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν μόνιμα οδοςτρϊματα, θ ζκταςθ τθσ φκοράσ 

τουσ κατά τθ διάνοιξθ των τάφρων πρζπει να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι και θ αποκατάςταςθ του 

οδοςτρϊματοσ θ τεχνικά άρτια και να γίνεται μετά από τζλεια ςυμπφκνωςθ των υποκείμενων επιχωμάτων 

με απαραίτθτθ χριςθ δονθτικισ πλάκασ, ϊςτε να αποκλείεται κάκε ανωμαλία ι φκορά του 

οδοςτρϊματοσ που ανακαταςκευάηεται. Αν παρουςιαςτεί κάτι τζτοιο, οποτεδιποτε μετά τθν 

ανακαταςκευι και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, ο Ανάδοχοσ οφείλει να το επιςκευάςει με δικι του 

μζριμνα και δαπάνθ.  

Η κακαίρεςθ και αποκατάςταςθ τομισ οδοςτρϊματοσ, κα γίνεται με τον τρόπο που κακορίηεται ςτισ 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

Η αποκατάςταςθ των φκορϊν ςτα πεηοδρόμια που προκαλοφνται από τθ διάνοιξθ τάφρων κα γίνεται 

αμζςωσ  μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ επιχϊςεωσ.  Σονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου  να  

προβαίνει  ςτθν  άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα  

επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν υπάρχει μικοσ πεηοδρομίου μεγαλφτερο από 10 m μθ 

αποκαταςτθμζνο πλιρωσ. Η τφπανςθ κα πρζπει να γίνεται απαραίτθτα με δονθτικι πλάκα για να 

αποφευχκεί μελλοντικι καταςτροφι των πεηοδρομίων από κακιηιςεισ για τθν οποία ο Ανάδοχοσ φζρει 

τθν ευκφνθ και είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει κάκε υποχϊρθςθ που κα ςυμβεί ωσ τθν οριςτικι 

παραλαβι χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ  

Άρκρο 26. Πλθμμελισ καταςκευι των  ζργων -  Κακοτεχνίεσ 

Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία 

παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι 

διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, 

κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν 

αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν 

εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ 
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αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ 

τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί 

να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 170 και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ διευκφνουςα 

υπθρεςία. 

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 

εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, 

τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 159 για τθν αποκατάςταςθ των 

κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ 

ζνςταςθ του αναδόχου.  

Άρκρο 27. Τγιεινι & Αςφάλεια Εργαηομζνων ςτο ζργο 

O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο για προςωπικό του, ι το προςωπικό του 

φορζα του ζργου, ι οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου (άρκρο 138 του Ν. 

4412/2016)  και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ,  Διατάγματα, Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ 

Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, 

αναφζρονται: 

 

 Σο από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και θ τροποποίθςι του με το Π.Δ. 17/78 “Περί αςφαλείασ 

εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων“ 

 Σο Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ 

αςχολουμζνων μιςκωτϊν" 

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν” 

 H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εκτόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν“ 

 Σο Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν 

εργαςιϊν” 

 Σο Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 

εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ” 

  H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εντόσ 

κατοικθμζνων περιοχϊν” 

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρϊςεισ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ διατάξεισ 

αςφαλείασ ςτθν οικοδομι, βιομθχανία κλπ.” 

  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων” 

 Σο Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ 

εργαςίασ” 

 Σο Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Τγείασ για τθ 

χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθ χριςθ απ’ 

τουσ εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν 

οδθγία 89/ 656 /ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον 

χειρωνακτικό χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και 

οςφυϊκισ χϊρασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ”. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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 Σο Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προςταςία των εργαηομζνων απ’ τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται 

με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 

90/340/ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι / και υγείασ 

ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58 /ΕΟΚ”. 

 Σο Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ ΕΟΚ". 

 Σο Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ υγιεινισ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

 Σο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα 

προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ζργων”, ςε ςυμμόρφωςθ μετθν οδθγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι 

μελζτθ (ςτατικι μελζτθ ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα 

ςχετικά μζτρα. Ο Ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται 

προσ οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για 

τθν καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ 

αποφάςεισ του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Βϋ 

266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Βϋ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Βϋ 16),  ςτο χρονοδιάγραμμα των 

εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν 

κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε τριάντα ( 30 ) 

θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ να κατακζςει ςτον ΚτΕ τεφχοσ ςτο οποίο κα 

περιλαμβάνεται το χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για 

το ςφνολο του Ζργου που αναλαμβάνει, ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96. θμειϊνεται ότι απαραίτθτο ςτοιχείο 

για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ Τπθρεςίασ, 

κακϊσ και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο του Ζργου, τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ 

Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) όπωσ π.χ., προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, πλαςτικζσ 

γαλότςεσ, φωςφορίηοντα πανωφόρια (για το χειμϊνα), φωςφορίηοντα γιλζκα (για το καλοκαίρι), 

προςτατευτικά γάντια, ωτοαςπίδεσ, προςτατευτικά γυαλιά και καπζλα θλίου, κουτιά Πρϊτων Βοθκειϊν 

ζνα για τα γραφεία και ζνα για κάκε όχθμα του εργοταξίου, μάςκεσ διαφόρων τφπων, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να αςφαλίςει ςτο κατά περίπτωςθ αςφαλιςτικό ταμείο όπωσ προβλζπεται 

από το Νόμο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει. 

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ όλων των διατάξεων και κανονιςμϊν των 

ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν παροχι εργαςίασ ,όπωσ υποδεικνφονται ςτο .Α.Τ. και Φ.Α.Τ 

των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ , ζχει τθν ευκφνθ για κάκε παράβαςθ και κατά ςυνζπεια βαρφνεται 

με τθν καταβολι προςτίμων, αποηθμιϊςεων και όποιων άλλων ποςϊν του καταλογίηονται. 

Άρκρο 28. Φφλαξθ  υλικϊν, ζργων, υπαρχουςϊν  καταςκευϊν και μζςων 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να φυλάγει με ευκφνθ και δαπάνεσ του τα εφόδια και  υλικά που ζχει ςτθν κατοχι 

του (ςωλινεσ, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτιματα) και που  προορίηονται για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ο 

Ανάδοχοσ κα ευκφνεται για κάκε απϊλεια ι κραφςθ ι φκορά αυτϊν και ζχει υποχρζωςθ να τα 

αντικαταςτιςει.  

Όλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα 

εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο εργοδότθσ διαπιςτϊςει ότι ο 

Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν, τότε θ 

περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ δαπάνθ φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, 

και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει. 
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Άρκρο 29. Προςταςία  βλάςτθςθσ – περιβάλλοντοσ. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ  του  περιβάλλοντοσ. Οφείλει να τθρεί 

τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του παρόντοσ 

ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία. 

Ο Ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν βλάςτθςθ τθσ περιοχισ όπου εκτελείται το ζργο και 

ευκφνεται για κάκε κόψιμο δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που δεν κα ιταν απαραίτθτθ για 

τθν εκτζλεςθ του ζργου. ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν 

Τπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να 

προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον 

ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται 

οποιαςδιποτε χρθματικισ αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.   

Παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όπωσ θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ, θ παράλειψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν αποκατάςταςθ 

φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα επιβάλλουν ςτον ανάδοχο τισ κυρϊςεισ του 

άρκρου 81 του Ν.3669/08. 

  

Άρκρο 30. Βλάβεσ ςτο ζργο -  Βλάβεσ από ανϊτερθ  βία  

Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε 

αιτία εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ προκεςμία τα 

ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν οριςτικι 

παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει 

τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ 

του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί 

δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 

επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που 

οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των 

κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα 

καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 157 του Ν. 4412/16. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.  

ε περίπτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από ανϊτερθ βία ςτα ζργα που εκτελοφνται ι ςτα υλικά που 

βρίςκονται ςτο εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα, με αναφορά του ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, που 

υποβάλλεται μζςα ςε δζκα μζρεσ από τότε που ςυνζβθ θ ηθμία, να αναφζρει το χρόνο που ςυνζβθ θ 

ηθμία, τθν αιτία που τθν προκάλεςε, το είδοσ, τθν ζκταςθ και τθν δαπάνθ που απαιτείται για τθν 

επανόρκωςι τθσ. Όςα ιςχφουν για τθν αίτθςθ επανόρκωςθσ ηθμιϊν από ανωτζρα βία ορίηονται ςτο 

άρκρο 157 του Ν.4412/16. 

Άρκρο 31. Χριςθ   ζργου πριν από τθν  αποπεράτωςθ  

Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να πάρει ςτθν κατοχι του ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του ζργου 

ζχει τελειϊςει μερικά ι ολικά, μόνο μετά από διοικθτικι παραλαβι του (τμθματικι) κατά τισ διατάξεισ του 

άρκρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν θ κατοχι ι θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλογθ 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου. 
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ε περίπτωςθ που θ χρθςιμοποίθςθ του ζργου από τον Εργοδότθ πριν από τθν αποπεράτωςι του 

ςυνεπάγεται πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότθσ του καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ 

που πρζπει να είναι απόλυτα δικαιολογθμζνεσ. 

Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν 

από τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 157 του Ν.4412/16.. 

Άρκρο 32. Περιεχόμενο  των τιμϊν  του  Σιμολογίου 

Οι τιμζσ του Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνων εργαςιϊν και ο Ανάδοχοσ δεν ζχει 

δικαίωμα άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του Σιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ  κάκε εργαςίασ, 

δθλαδι μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά,  θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από 

οποιαδιποτε αιτία, οι δαπάνεσ παραλαβισ  επί τόπου και επιςτροφισ των μθχανθμάτων, οι 

δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και    τα αςφάλιςτρά τουσ. 

β. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ από 

εργοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για θμερομίςκιά 

τουσ, θμεραργίεσ, αςφαλίςεισ,    ϊρεσ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ κ.λ.π. 

γ. Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται για κάκε είδοσ εργαςίασ με τισ  φορτοεκφορτϊςεισ και τισ 

μεταφορζσ τουσ, με οποιοδιποτε μζςο από τον τόπο παραγωγισ ι προμικειασ επί τόπου των 

ζργων, κακϊσ και κάκε άλλου υλικοφ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα κα 

απαιτθκεί για  τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

δ. Οι τυχόν δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφάλιςθ των υλικϊν και αποηθμιϊςεισ για τθν προςωρινι 

κατάλθψθ εκτάςεων για τθν μεταφορά και αποκικευςι τουσ. 

ε. Σα ζξοδα απόςβεςθσ, φκοράσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων, μθχανθμάτων και υλικϊν. 

ςτ. Γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ 

και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του Σιμολογίου.  Καμία 

αποηθμίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων, είτε ωσ προσ τισ 

ποςότθτεσ και τισ αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε εργαςία, είτε 

ωσ προσ τισ τιμζσ των θμερομιςκίων και υλικϊν, μετά τθν αποδοχι ςυμμετοχισ του Αναδόχου ςτον 

διαγωνιςμό. 

η. Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ οριςμζνων εργαςιϊν με τα χζρια εργατοτεχνιτϊν για  τισ περιπτϊςεισ που θ 

εκτζλεςι τουσ είναι αδφνατθ ι δεν ενδείκνυται με  μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ για τθν 

καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

θ. Οι δαπάνεσ για τα ςχζδια εφαρμογισ και τα ςχζδια «Ω ΚΑΣΚΕΤΑΘΕΙ» 

Άρκρο 33. Ποςοςτό γενικϊν εξόδων  και οφζλουσ  του Αναδόχου 

Σο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου που κακορίηεται ςε δεκαοκτϊ ςτα εκατό (18%)  

τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΠΑ) δεν περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ του Σιμολογίου αλλά 

υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των τιμϊν προςφοράσ και μπαίνει ςε ιδιαίτερο κονδφλι ςτον προχπολογιςμό 

προςφοράσ και ςτουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμισ του Αναδόχου (ςφμφωνα με τθν παρ. 7.κ του άρκρου 53 

του Ν. 4412/16). τθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου, που 

καταβάλλεται πάνω ςτθν αξία των εκτελοφμενων ζργων με τισ ιςχφουςεσ ι τισ τιμζσ μονάδασ, 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ειδικϊν εκκζςεων, ςχεδίαςθσ των ςχεδίων εφαρμογισ με 

προςαρμογι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςτισ μετριςεισ που ζγιναν ςτο ζδαφοσ με τισ οδθγίεσ τθσ 

Επίβλεψθσ. 
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Άρκρο 34. Προκαταβολζσ 

Μετά από αίτθμα του αναδόχου χορθγείται ς’ αυτόν ζντοκθ προκαταβολι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 150 και άρκρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ και ςτον ανάδοχο δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθ 

προκαταβολισ. 

Η χοριγθςθ οποιαςδιποτε προκαταβολισ γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου από τον ανάδοχο επί 

τόπου του ζργου. Για το ποςό αυτό βαρφνεται ο Ανάδοχοσ με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι 

για χορθγθκείςα προκαταβολι για το αναπόςβεςτο τμιμα τθσ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα 

διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του κυρίου του ζργου. Σο ποςοςτό του επιτοκίου κακορίηεται 

ειδικά και ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 

δωδεκάμθνθσ ι αν δεν εκδίδονται τζτοια εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ και αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων. 

 Η χορθγουμζνθ προκαταβολι εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ μετά από αίτθςθ του 

αναδόχου και καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μετά από υποβολι λογαριαςμοφ και ζγκριςθ αυτοφ από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία ςτο ςφνολό τθσ ι τμθματικά. 

 

Άρκρο 35. φνταξθ μθτρϊου του ζργου 

Η ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. 

ε κάκε περίπτωςθ το Μθτρϊο πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα: 

1) Σεχνικι ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται: 

 Ζκκεςθ ςχετικι με τθν μελζτθ και καταςκευι του ζργου 

 Ζκκεςθ επί του τρόπου λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του ζργου 

 Πίνακασ απογραφισ, όπου κα περιγράφονται κατά τρόπο περιλθπτικό, τα επιμζρουσ τμιματα που 

ςυγκροτοφν το όλο ζργο  

 Απολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου. 

2) Σεφχοσ ςτοιχείων των υψομετρικϊν αφετθριϊν και τριγωνομετρικϊν ςθμείων (υψόμετρα - 

ςυντεταγμζνεσ) με τισ εξαςφαλίςεισ τουσ μαηί με ςχζδια και φωτογραφίεσ που να δείχνουν τισ κζςεισ 

αυτϊν. 

3) χζδια ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν (as build)  και ςυγκεκριμζνα : 

i. Πλιρεισ οριηοντιογραφίεσ, ςε κλίμακα 1:50 ζωσ 1:200 για τα ζργα του ΔΙΑΝΟΜΕΑ και 1:2000 για 

τα δίκτυα, με εξάρτθςθ από το Ελλθνικό Γεωδαιτικό φςτθμα Αναφοράσ (Ε.Γ..Α.), όπου κα 

αποτυπϊνονται με ακρίβεια οι κζςεισ των ζργων (δίκτυα - τεχνικά ζργα), με τισ διαςτάςεισ και 

τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τοφτων, ςε ςυνάρτθςθ με άξονεσ οδϊν και κζςεισ υφιςταμζνων 

καταςκευϊν, χωριςτά για κάκε δίκτυο, όπωσ αυτά καταςκευάςτθκαν και αποτυπϊκθκαν επί 

τόπου. Επιπλζον ςτισ οριηοντιογραφίεσ κα φαίνεται θ αρίκμθςθ όλων των ςθμείων που ζχουν 

αποτυπωκεί και ςε ξεχωριςτό τεφχοσ κα παραδίδονται οι ςυντεταγμζνεσ τουσ. ε κάκε 

οριηοντιογραφία κα πρζπει να φαίνονται οι ονομαςίεσ των δρόμων, τα οικοδομικά τετράγωνα, 

τα φρεάτια (επιςκζψεωσ, ςυμβολισ, πτϊςθσ), οι αγωγοί (μικοσ, από φρεάτιο ςε φρεάτιο, - 

υλικό - μορφι διατομισ - διάμετροσ ι διαςτάςεισ), οι παροχζσ αποχζτευςθσ με τα αντίςτοιχα 

φρεάτια ςφνδεςθσ, και οι παροχζσ που δεν καταλιγουν ςε φρεάτια, τα φρεάτια υδροςυλλογισ. 

ii. Μθκοτομζσ των δικτφων χωριςτά για κάκε δίκτυο, ςε κλίμακα υψϊν/μθκϊν 1:200 / 1:2000, με όλα 

τα απόλυτα υψομετρικά ςτοιχεία του εδάφουσ, των καταςκευαςκζντων τεχνικϊν ζργων 

(φρεατίων κλπ) και τθσ ροισ των αγωγϊν και τα λοιπά ςτοιχεία των αγωγϊν (αποςτάςεισ, 

υλικό, διατομι, κλίςθ κλπ). 
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iii. Κατά πλάτοσ τομζσ ανά οδό και ανά διακριτό τμιμα ζργου, με όλα τα υφιςτάμενα δίκτυα των 

Ο.Κ.Ω., όπωσ και όλα τα καταςκευαςκζντα δίκτυα. 

iv. Πλιρθ ςχζδια όλων καταςκευαςκζντων φρεατίων και τθσ δεξαμενισ (ΔΙΑΝΟΜΕΑ) (κατόψεισ - 

τομζσ), με το δομικό μζροσ τουσ ςε κλίμακα 1:10 (για λεπτομζρειεσ) ζωσ 1:50, με τισ διαςτάςεισ 

τουσ και τα απόλυτα υψόμετρα. 

4) Σεφχθ ζργων, όπωσ εκτελζςτθκαν, που ςυνοδεφουν τα παραπάνω ςχζδια, με πίνακεσ που αφοροφν 

ειδικότερα ςτοιχεία για τα καταςκευαςκζντα δίκτυα – τεχνικά ζργα . Αναλυτικά ανά δίκτυο κα πρζπει 

να υπάρχει Σεφχοσ εξαςφαλίςεων (τρεισ τουλάχιςτον ανά ςθμείο), για τα καλφμματα των φρεατίων 

και τισ ακραίεσ απολιξεισ των δικτφων και Πίνακασ, που περιλαμβάνει ςτοιχεία για τα φρεάτια, τουσ 

αγωγοφσ, τισ παροχζσ με τα αντίςτοιχα φρεάτια ςφνδεςθσ, όπωσ επίςθσ και τισ παροχζσ που δεν 

καταλιγουν ςε φρεάτια. 

5) Σα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθν διαταγι του Τ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπωσ 

αυτι ιςχφει ςιμερα τισ παρακάτω φωτογραφίεσ : 

i. Σθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ ςθμαντικϊν τεχνικϊν ζργων. Αυτζσ κα 

υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία μαηί με τα δικαιολογθτικά  τθσ 1θσ πιςτοποίθςθσ. 

ii. θμαντικϊν φάςεων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Αυτζσ κα υποβάλλονται κατά τισ ενδιάμεςεσ 

πιςτοποιιςεισ. 

iii. Σου τελειωμζνου ζργου. Αυτζσ υποβάλλονται μαηί με τα δικαιολογθτικά τθσ τελευταίασ 

πιςτοποίθςθσ (πριν από τον τελικό λογαριαςμό).   

iv. το πίςω μζροσ των φωτογραφιϊν κα αναγράφονται τα γενικά χαρακτθριςτικά του ζργου και 

άλλα ςτοιχεία που κα κεωροφνται απαραίτθτα για να εξάρουν το ζργο και τθν ςκοπιμότθτά 

του, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Οι φωτογραφίεσ πρζπει να παίρνονται από 

ζμπειρα πρόςωπα να είναι κακαρζσ και να παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία, μαηί με τα αρνθτικά ι 

ςε θλεκτρονικι μορφι,  ςε διαςτάςεισ και μεγζκυνςθ που κα ορίςει θ επιβλζπουςα υπθρεςία. 

6) Σο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για το ςφνολο 

του ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ κα ςυνταχκοφν ςε τρία 

(3) αντίγραφα, τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία μόλισ αποπερατωκεί το Ζργο.  Οι δαπάνεσ για τθν 

ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ του 

Σιμολογίου. Η εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε, και επομζνωσ δεν κα εκδίδεται βεβαίωςθ 

περαίωςθσ, αν μετά το τζλοσ των εργαςιϊν δεν υποβλθκεί ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του 

Ζργου.  

Άρκρο 36. Επιμετριςεισ – Αφανείσ Εργαςίεσ 

Οι επιμετριςεισ γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/16. 

το τζλοσ κάκε μινα, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ εργαςίεσ 

που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο διάςτθμα. Η επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι 

περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν 

μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και 

διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων αφανϊν 

εργαςιϊν. 

Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθν Επιβλζπουςα  Τπθρεςία για ζλεγχο το 

αργότερο είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ χρονικοφ διαςτιματοσ, 

αφοφ υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ 

Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ. 

Η Διευκφνουςα Τπθρεςία, μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν υποβολι των επιμετριςεων από 

τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, να εγκρίνει τισ 
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επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που ζχουν ελεγχκεί και διορκωκεί. Η 

κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχοσ, εάν δεν αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το 

προβλεπόμενο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ. Εάν οι υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που 

κακιςτοφν αδφνατο τον ζλεγχο ι τθ διόρκωςι τουσ, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ 

ςτον ανάδοχο μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν και τον καλεί για τθν 

ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων ελλείψεων. Σα ςτοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτθτα από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα και αρικμθμζνα. Ο 

Ανάδοχοσ μζςα ςε ζνα μινα υποχρεοφται να επανυποβάλλει τισ επιμετριςεισ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα 

ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν πρόςκλθςθ. Μετά επανυποβολι των επιμετριςεων, θ Διευκφνουςα 

Τπθρεςία δεν μπορεί να τισ επιςτρζψει εκ νζου ςτον ανάδοχο προσ ςυμπλιρωςθ, αλλά υποχρεοφται μζςα 

ςε ζνα (1) μινα να τισ ελζγξει, να τισ διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να τισ κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο. Οι 

επιμετριςεισ, εάν δεν επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο πάνω 

προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν ι εάν, μετά τθν επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν, 

διορκωκοφν, εγκρικοφν και κοινοποιθκοφν ςτον ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία προκεςμία, 

κεωροφνται αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μόνο υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν από τον 

ανάδοχο ςε επόμενο λογαριαςμό. 

Οι επιμετριςεισ του ζργου, εγκεκριμζνεσ από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, 

μπορεί να ελεγχκοφν εκ νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ 

αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ 

αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 152 του Ν. 4412/16. 

Οι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςε 

επόμενο λογαριαςμό. 

 Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι μορφι 

του ζργου (αφανείσ εργαςίεσ), όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι 

τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να καλζςει Επιβλζποντα  και τθν Επιτροπι Παραλαβισ Αφανϊν Εργαςιϊν, προκειμζνου να προβοφν από 

κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι 

πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Σο πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον 

επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν 

εργαςιϊν. Η πρόςκλθςθ τθσ αναδόχου προσ τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από 

κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1) εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων 

υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Η μθ ανταπόκριςθ των 

εντεταλμζνων οργάνων ςτθν πρόςκλθςθ μπορεί να αποτελεί λόγο υπερθμερίασ του κυρίου του ζργου και 

επιφζρει πεικαρχικζσ ποινζσ ςτουσ υπεφκυνουσ. Σο πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ςυνοδεφει 

υποχρεωτικά τθν επιμζτρθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν δεν ζχει εκτελεςτό διοικθτικό χαρακτιρα και δεν 

προςβάλλεται αυτοτελϊσ παρά μόνο από κοινοφ με τθν προςβολι τθσ εγκριτικισ πράξθσ τθσ 

επιμζτρθςθσ.  

Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και τθν «τελικι επιμζτρθςθ», 

δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων 

και των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν. Αν αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ 

Διευκφνουςα Τπθρεςία, οι ποςότθτεσ τίκενται όπωσ διορκϊκθκαν, ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν 

ενςτάςεισ του αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. Η καταχϊρθςθ αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί 

παραίτθςθ του αναδόχου από τζτοιεσ αιτιςεισ ι ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το 

δικαίωμα ςε αυτόν να υποβάλει νζεσ. Για τισ επιμζρουσ επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από 

τθν υπθρεςία, καταχωροφνται οι ποςότθτεσ των επιμετριςεων όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν 

από τον ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. Η τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ 

ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο». Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ 

τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τθν 

ελεγμζνθ και διορκωμζνθ επιμζτρθςθ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art152_8
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ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν από 

τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε βάροσ του, για 

κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2%ο) επί του 

ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Η ποινικι ριτρα 

επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. 

Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι 

επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και 

ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Η τελικι επιμζτρθςθ που 

ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο.  

Άρκρο 37. Περαίωςθ εργαςιϊν  - Παραλαβι  

Όςα αφοροφν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ των εργαςιϊν, τθν τελικι επιμζτρθςθ και τθν 

ζγκριςι τουσ κακϊσ και όςα αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παραλαβισ, προςωρινισ και οριςτικισ, 

διζπονται από τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/16 (για τθν Διοικθτικι Παραλαβι του ζργου, ιςχφει το άρκρο 

169 του Ν.4412/2016 ενϊ για τθν Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 

170 και 172 αντιςτοίχωσ του Ν.4412/2016).  Για τθ Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφει το άρκρο 168 

του ν. 4412/2016.  

Άρκρο 38. Λογαριαςμοί - Πιςτοποιιςεισ - Πλθρωμζσ  του Αναδόχου  

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται κάκε μινα με βάςθ ανακεφαλαιωτικοφσ λογαριαςμοφσ ςτουσ 

οποίουσ κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν τελειϊςει, ζπειτα από υποβολι από τον Εργολάβο 

προςωρινϊν επιμετριςεων και ελζγχου τουσ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία.  τισ τμθματικζσ αυτζσ 

πλθρωμζσ θ Επίβλεψθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ μπορεί να περιλάβει και τθν αξία των υλικϊν που κα 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο, με τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ επί τόπου των ζργων αποκικεσ του Αναδόχου. 

Οι ποςότθτεσ των υλικϊν που πιςτοποιοφνται δεν μποροφν να ξεπερνοφν εκείνεσ που απαιτοφνται για το 

μζροσ του ζργου που απομζνει κάκε φορά. Σα πιςτοποιοφμενα υλικά και ζργα μόλισ πλθρωκοφν ανικουν 

ςτον Εργοδότθ, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ για τα υλικά και τα ζργα που 

ζχουν πλθρωκεί, όπωσ και για τθν αποκατάςταςθ ζργου ι υλικοφ που ζχει τυχόν πάκει ηθμία και, γενικά, 

χωρίσ ο Εργοδότθσ να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτιςει τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για τισ πιςτοποιιςεισ, τθν ςφνταξθ, τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν και τθν 

εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ εργολαβικισ  ςφμβαςθσ εφαρμόηονται όςα 

λεπτομερειακά αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/16. 

Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό 

λογαριαςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια 

τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριαςμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου 

152 του Ν.4412/16.. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ 

από τθν ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ 

διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.  

Για τθν είςπραξθ κάκε λογαριαςμοφ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει απόδειξθ εξόφλθςθσ όλων των 

αςφαλιςτικϊν Σαμείων για τον τρζχοντα λογαριαςμό, εκτόσ αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότθ. 

Άρκρο 39. Φόροι  - Κρατιςεισ - Σζλθ - Δαςμοί  

Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξάρτθτα τουσ βάςει των κειμζνων νόμων φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και 

κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθ μζρα τθσ δθμοπραςίασ. 

φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε 

άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ 
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υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ που βαρφνουν άμεςα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ.  Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα.  

Για το ζργο βρίςκει εφαρμογι θ παρ. 10 του άρκρου 1 του ν. 4281/2014 ςχετικά με τθν αντιςτροφι τθσ 

υποχρζωςθσ απόδοςθσ ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο ανακζτων φορζασ και όχι ο Ανάδοχοσ, ο 

οποίοσ τιμολογεί χωρίσ ΦΠΑ. 

Καμία δαςμολογικι ι φορολογικι απαλλαγι δεν αναγνωρίηεται ςτα καφςιμα και λιπαντικά. 

Άρκρο 40. Πλθρωμζσ  προςωπικοφ  - Δαπάνεσ   βαρφνουςεσ  τον  Ανάδοχο. 

φμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ  τισ  

απαιτοφμενεσ  δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ όλων των εργοδοτικϊν 

επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ τθσ μεταφοράσ, διαλογισ, 

φφλαξθσ, φκοράσ κλπ των υλικϊν, οι  δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ 

μθχανθμάτων και οχθμάτων,  οι δαπάνεσ δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το ζργο και τισ κζςεισ για τθν 

λιψθ των υλικϊν και παρακαμπτθρίων οδϊν για τθν διευκόλυνςθ  τθσ  ςυγκοινωνίασ  και αποτροπι 

αποκοπισ τθσ κυκλοφορίασ γενικά, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων και οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ςτο 

προςωπικό του.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πλθρϊνει τακτικά κάκε βδομάδα το θμερομίςκιο και κάκε μινα το υπαλλθλικό 

προςωπικό του. Επίςθσ οφείλει να πλθρϊνει κι αυτοφσ που του προμθκεφουν κάκε είδουσ υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο και τα ενοίκια των μθχανθμάτων που μιςκϊνει. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 

του Αναδόχου πλθρωμισ του προςωπικοφ του, όςων κακυςτερείται θ πλθρωμι τουσ ζχουν δικαίωμα να 

τθ ηθτιςουν με αναφορά τουσ ςτον Προϊςτάμενο τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ,. 

Αν ο Ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και 

χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί 

τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν 

εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των 

οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του 

αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι 

αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των ενδιαφερομζνων. 

Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ τθσ καταςκευισ του 

αποδεικνυόμενθ ι όπωσ προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ 

λογαριαςμό.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλλει ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του δϊρα λόγω εορτϊν Πάςχα και 

Χριςτουγζννων που κάκε φορά κακορίηονται με αποφάςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ, όπωσ και μζρεσ 

υποχρεωτικισ αργίασ, χοριγθςθσ άδειασ με αποδοχζσ, αποηθμίωςθ λόγω απόλυςθσ όπωσ και τισ νόμιμεσ 

ειςφορζσ του ςτουσ αςφαλιςτικοφσ επικουρικοφσ οργανιςμοφσ ι ταμεία. 

Άρκρο 41. Ανακεϊρθςθ ςυμβατικισ αξίασ των  ζργων 

Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του 

Ν.4412/16. 

Άρκρο 42. Κανονιςμόσ νζων  τιμϊν  μονάδασ 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν και κα πλθρωκοφν με τισ τιμζσ μονάδασ που προβλζπονται ςτο 

τιμολόγιο. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ νζασ τιμισ μονάδασ, κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 156 του Ν.4412/16. 
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