
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             ΟΤΦΛΙ  20-02-2017 
ΝΟΜΟ  ΔΒΡΟΤ                                                                             Αρ. Πρωτ.: 2033 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ   
ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:22 /2016  
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Ο ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
Γηαθεξύζζεη ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία (άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2017) επηινγή αλαδόρνπ, κε ην 
ζύζηεκα ησλ επί κέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο ζύκθσλα κε ηελ πεξηπη. (α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 
ηνπ λ.4412/2016 γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ 
ΤΓΡΔΤΗ ΛΑΒΑΡΧΝ» - Α.Μ. 22/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 106.000,00 Δπξώ θαη αλαιύεηαη 
ζε: 
Γαπάλε Δξγαζηώλ 62.834,45 €, 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 11.310,20 €, 
Απξόβιεπηα (πνζνζηνύ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) 11.121,70 €, 
πνπ αλαιώλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) λ. 4412/2016, (Αλαζεώξεζε 
217,52 €), 
Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 20.516,13 €. 
1. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 21/03/2017 εκέξα 
Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.. Η δηαδηθαζία ζα γίλεη ζηα γξαθεία 
ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ ΒΑ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ 180-68400 ΟΤΦΛΙ. 
2. ηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί σο εμήο: 
α. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ήηνη Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 
εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., 
ζηηο θαηεγνξίεο Τδξαπιηθά ή  Ηιεθηξνκεραλνινγηθά ηάμεο Α1 θαη άλσ. 
β. Οη πξνζθέξνληεο πνπ ΓΔΝ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ ζύκθσλα κε 
ηα αλαθεξόκελα ην άξζξν 23.4 β&γ ηεο δηαθήξπμεο. 
3. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ.. 
4. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ΓΤΟ (2) κήλεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο 
ηεο ζύκβαζεο. 
5. Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 9 κελώλ, από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
6. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.709,68 επξώ. Η εγγύεζε 
ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 
πξνζθνξάο. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ www.soufli.gr. 
7. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ πάλσ ζε όια ηα ζρεηηθά κε ηε δεκνπξαζία (ηεύρε, 
ζρέδηα, θ.ι.π.) από ηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ΟΤΦΛΙΟΤ πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ νδό Βαο. Γεσξγίνπ 180 – 68400 νπθιί ηει. 2554350130 κέρξη θαη ηελ 16/03/2017. 
 
 
 
 
                                                                                     ΟΤΦΛΙ,   20-02-2017 
 
                                                                                     Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
 
                                                                            

                    ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ                     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
 
2ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 22/2016 
. 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΨΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 
ΛΑΒΑΡΨΝ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:3 

 
ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ (Κ.Α. 25.7312.11) 
 

    
 
 

  

ΔΔ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚ ΣΣΗΗ    ΔΔ ΙΙ ΑΑΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΑΑ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑΔΔΟΟΥΥΟΟΤΤ   ΚΚΑΑΣΣΑΑ ΚΚ ΕΕ ΤΤΗΗ    ΕΕ ΡΡ ΓΓΟΟΤΤ  

  

 
4Ο Δόμοσ ουφλύου 

 
δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  

 
την με ανοικτό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου: 

 
ΜΜ εε ττ αα ττ όό ππ ιι ςς ηη   ττ μμ όό μμ αα ττ οο σσ   κκ εε νν ττ ρρ ιι κκ οο ύύ   αα γγ ωω γγ οο ύύ   ύύ δδ ρρ εε υυ ςς ηη σσ   ΛΛ αα ββ ϊϊ ρρ ωω νν    

 
Εκτιμώμενησ αξύασ  106.000,00 Ευρώ 

(πλϋον Υ.Π.Α.), 
 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ 

παρούςασ και 
 

καλεύ 
 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 

καταςκευόσ του ωσ ϊνω ϋργου. 
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Πύνακασ Περιεχομϋνων 
  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 
   

Άρθρο 1 Κύριοσ του ϋργου – Αναθϋτων φορϋασ – τοιχεύα Επικοινωνύασ  
   
Άρθρο 2 Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
   
Άρθρο 3 Τποβολό Υακϋλου Προςφορϊσ  
   

Άρθρο 4 
 
Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών –  
Κατακύρωςη– ύναψη ςύμβαςησ - Ενςτϊςεισ 

 

   
   
Άρθρο 5 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ - υμφωνητικό – ειρϊ ιςχύοσ  
   
Άρθρο 6 Γλώςςα διαδικαςύασ  
   
Άρθρο 7 Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
   
Άρθρο 8 Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π. – Πληρωμό Αναδόχου  
   
Άρθρο 9 υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών  
   
Άρθρο 10 Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ  

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 
Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ  
του ϋργου 

 

   
Άρθρο 12 Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου  
   
Άρθρο 13 Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ – Όροι υποβολόσ προςφορών  
   
Άρθρο 14 Κριτόριο Ανϊθεςησ   
   
Άρθρο 15 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ   
   
Άρθρο 16 Φορόγηςη προκαταβολόσ – Ρότρα Πρόςθετησ Καταβολόσ (Πριμ)  
   
Άρθρο 17 Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου   

Άρθρο 17Α 
 
Έκδοςη εγγυητικών 
 

 

Άρθρο 18 Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών  
   
Άρθρο 19 Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών  
   
Άρθρο 20 Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ  

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
   
Άρθρο 22 Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
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Άρθρο 23 Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ  
   
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ   

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 
 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 
 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 
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Ωρθρο 1   Κύριοσ του Ϊργου – Αναθϋτων φορϋασ - τοιχεύα επικοινωνύασ 5 
1.1 Αναθϋτων φορϋασ:  Δόμοσ ουφλύου  

Οδόσ  : Βασ. Γεωργύου Β’ 180  
Σαχ.Κωδ. : 68400 
Σηλ. : 2554350100 

Telefax : 2554350113 
E-mail : dim@0890.syzefxis.gov.gr 

Πληροφορύεσ:  : Κοτςϊνη Ελϋνη 
1.2 Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: Δόμοσ ουφλύου 
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: Δόμοσ ουφλύου  
1.4 Προώςτϊμενη Αρχό : Οικονομικό Επιτροπό Δόμου ουφλύου 
1.5 Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : Σεχνικό Τπηρεςύα Δόμου ουφλύου 

 

Η δημοπραςύα θα διενεργηθεύ ςτο Δημοτικό κατϊςτημα του Δόμου ουφλύου (Βασ. Γεωργύου 180-

68400 ουφλύ) ςτισ 21-3-2017 ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00π.μ.. και από την Σεχνικό Τπηρεςύα.6 

 
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο :Περιφερειακόσ Ενότητασ Έβρου 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ 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 ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα και 
εγγρϊφωσ ςτουσ προςφϋροντεσ 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: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
 
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 διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα : 
α) η με αρ. 2033/20-02-2017 προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε τεύχοσ Διακηρύξεων 
Δημοςύων υμβϊςεων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ7 
β) η παρούςα διακόρυξη, 
γ)  το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΥΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
 
8 
ζ) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
η) η τεχνικό μελϋτη, 
θ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτων 
φορϋασ  επύ όλων των ανωτϋρω 
ι) 9 

 

2.2 Για την παραλαβό των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ 
τουσ, που ανϋρχεται ςε 5,00 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ 
του την αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν 
επύςησ να λϊβουν αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ.  Επύςησ εύναι δυνατό η με 
ηλεκτρονικό μϋςο ελεύθερη, ϊμεςη, πλόρησ και δωρεϊν πρόςβαςη των ενδιαφερομϋνων ςτα 
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τεύχη μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Δόμου ουφλύου www.soufli.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλϊβουν τα παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα και 
εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ με την αναθϋτων φορϋασ, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο 
εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτων φορϋασ 
αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο10 11.    

Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη 
γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ 
Σύπου), χωρύσ τηνπροηγούμενη 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 
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 16-03-201712οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε 

όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο 

ςτισ 20/03/201713 

 
Ωρθρο 3 Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με 
κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτων 
φορϋασ εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (Βασ. Γεωργύου Β 
180, 68400 ουφλύ). ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι 
φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα 
του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. Η αναθϋτων φορϋασ δεν φϋρει 
ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ 
ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από 
οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτων φορϋασ ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 
3.2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει 
να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 
Προςφορϊ 

του ….. 
για το ϋργο : «ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΨΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΛΑΒΑΡΨΝ» 

με αναθϋτων φορϋασ τον ΔΗΜΟ ΟΤΥΛΙΟΤ 
και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών 21-03-201714 

Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ  ςτο διαγωνιςμό, η 
οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ 
(μεμονωμϋνου ό  ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα 
ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  
 
3.3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» κατϊ τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να 
καταςτεύ τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο 
οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ 
παρούςασ . 
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Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου 
τησ παρ. 2. 
3.4. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτων φορϋασ με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην 
Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παρούςασ. 
3.5.  Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα,15 η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 
πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό ( ημερομηνύα και ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην 
κατοχό τησ ό που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτων φορϋασ ό που κατατϋθηκε 
ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ.. 
3.6. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 

περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

3.7. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, 

εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ 

νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το 

εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ 

τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών - Κατακύρωςη - 
ύναψη ςύμβαςησ- Ενςτϊςεισ 
 
4.1 Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών -  Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην 

Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν 

από την ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ 

και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω 

του πλόθουσ των προςελθόντων ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ 

κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών 

τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ. 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ  για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 
3 τησ παρούςασ (ςημειώνεται ότι, τόςο ςτο πρωτόκολλο, όςο και ςτον κυρύωσ φϊκελο αναγρϊφεται 
η ώρα και ημϋρα υποβολόσ και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο 
υπϊλληλο) και ςε καταφατικό περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και 
παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό 
πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η 
επωνυμύα του οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του 16, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ.17 
Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο 
πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ 
των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών 
προςφορών, η μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η 
ανακούνωςη των επύ μϋρουσ ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω 
πρακτικό.  
 
δ) τη ςυνϋχεια18, 19 η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ 
αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ. 
 
Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 
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ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα 
κατϊ τη ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ από τη μικρότερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται από τα 
μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και αποτελεύ μϋροσ του πρακτικού τησ. 
 

ε) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2 τησ 
παρούςασ την ύδια ημϋρα 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 και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10) 
πρώτεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ 
επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, εκτόσ αν υφύςταται ςπουδαύοσ λόγοσ για την αναβολό τησ ςε ημϋρα και 
ώρα που κοινοποιεύται εγγρϊφωσ ςτουσ προςφϋροντεσ, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληςη ςτον πύνακα 
ανακοινώςεων τησ υπηρεςύασ και αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον 
διαθϋτει. Ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ 
ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ. 
 
ςτ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ και ϋκδοςησ 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.  
 
ζ) 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 και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το 
αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη 
ματαύωςη), και το υποβϊλλει ςτην αναθϋτων φορϋασ η οπούα το εγκρύνει20.  
Η αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο 
επύ αποδεύξει. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ 
παρούςησ. 
 
η) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
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.  
 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για 

υπογραφό ςύμβαςησ 
 

Σα ςχετικϊ θϋματα ρυθμύζονται με τα ϊρθρα 103 και 105 του ν.4412/2016 
α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτων φορϋασ ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, 
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ 
προθεςμύασ, 10 (δϋκα) ημερών,21 τα δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-23.10 τησ 
παρούςασ. Η αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται 
αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. Σα δικαιολογητικϊ 
προςκομύζονται ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ 
παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 
υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα 
ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν. Η 
αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 
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i) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που 
δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ),  εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
iii) 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, 22 
ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, 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 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 Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ 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 ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό  
(αποφαινόμενο όργανο αναθϋτουςασ αρχόσ) για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη τησ 
ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Ο Αναθϋτων φορϋασ εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των 
ϊρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των 
πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ 
από τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των 
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου 
ουφλύου (Βασ. Γεωργύου Β 180, 68400 ουφλύ) εντόσ 2 (δύο) εργϊςιμων ημερών από την ημϋρα που 
κοινοποιόθηκε ςε αυτούσ επύ αποδεύξει η απόφαςη κατακύρωςησ. 23 
 
Μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, ςύμφωνα με τα 
ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201324εφόςον απαιτεύται, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει 
επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.10 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό 
πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, 
εφόςον διαπιςτωθεύ ότι, δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, τα κριτόρια 
ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού, κοινοποιεύται η 
απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και 
χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ 
εκτϋλεςησ.           
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 
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ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, 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. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με 
την παραγρϊφο 5 του ϊρθρου 316 του ν. 4412/2016.  
 
 

4.3 Ενςτϊςεισ 
 
ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι 
πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι 
πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του ϊρθρου 18 
τησ παρούςασ. 
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από 
γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου και ύςτερα από 
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου, εντόσ προθεςμύασ 
δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό 
παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του ν. 4412/2016. Σο παρϊβολο αυτό 
αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η 
ϋνςταςη γύνει δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο.  
Διαφορϋσ που αναφύονται από πρϊξεισ ό παραλεύψεισ, οι οπούεσ εκδύδονται ό ςυντελούνται μετϊ 
την 31.3.2017, διϋπονται από τισ διατϊξεισ του Βιβλύου IV του ν. 4412/2016 (ϊρθρα 345 ϋωσ 
374). 

 
 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό– ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 316 και ςτην παρ. 
14 ϊρθρου 1 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.  
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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. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η 
υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που 
θα κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα 
επικυρωμϋνα,  και η μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη 
μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ 
την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικασ περύ Δικηγόρων), 
εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια 
υπηρεςύα. 

6.3.  Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που 
αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από 
το νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, 
εύτε από το πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την υνθόκη τησ 
Φϊγησ τησ 5.10.1961. Η επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια 
των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικασ περύ Δικηγόρων).  

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 προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτων φορϋασ, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του 
αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ 
να διευκολύνει την επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την  αναθϋτων φορϋασ, με 
τον οριςμό και την παρουςύα διερμηνϋων. 

 
 
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: 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  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),  
25 

  - 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 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», (εφόςον 
απαιτεύται) 

 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,26 

 - 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 
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και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύσ τησ Κυβερνόςεωσ και λοιπϋσ 
διατϊξεισ”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
όπωσ ιςχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ. Π1 2380/2012 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 3400) «Ρύθμιςη των ειδικότερων 
θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 
υμβϊςεων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 ).27 

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’’, 28 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 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ29, 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. 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 την ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ.  30 
 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ31 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, 

περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ 
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011.   

 
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 
Έργου. 

  

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. 
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Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να 
διευκρινύςουν τα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν παραληφθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 310 και 103, δυνϊμει 
του ϊρθρου 315 του ν. 4412/2016. 
 

 
Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Απόφαςη με αρ.πρωτ.  181/13-6-2016 για την ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
για το οικονομικό ϋτοσ 2016 που μεταφϋρθηκε με την απόφαςη με αρ.πρωτ.  23/5-1-2017 για την 
ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ ςτο οικονομικό ϋτοσ 2017.32 
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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:  
 «ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΨΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΛΑΒΑΡΨΝ». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 106.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών 62.834,45€  
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.310,20€  
Απρόβλεπτα33 (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
11.121,70€, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
34

 
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 217,52€  ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
 

11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Οικιςμόσ Λαβϊρων τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Ορφϋα του Δόμου ουφλύου. 
 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
 Με την παρούςα μελϋτη προβλϋπεται να γύνουν εργαςύεσ μετατόπιςησ του κεντρικού αγωγού 
του δικτύου ύδρευςησ Λαβϊρων, ςτο ύψοσ του ιςόπεδου κόμβου Λαβϊρων. Η νϋα χϊραξη του αγωγού 
φαύνεται ςτα ςυνημμϋνα ςχϋδια. 
υγκεκριμϋνα, θα γύνει εκςκαφό ςε βϊθοσ 0,80μ και πλϊτοσ 0,60μ και θα τοποθετηθεύ ςωλόνασ 
πολυαιθυλενύου (ΡΕ) ονομ. διαμϋτρου DN 160mm / PN 16 atm μόκουσ 1525,00μ. τη ςυνϋχεια θα 
γύνει επύχωςη με ϊμμο ϋωσ το ύψοσ των 0,40μ και με προώόντα εκςκαφών ϋωσ τη ςτϊθμη του 
εδϊφουσ. το ςημεύο που ο αγωγόσ ςυναντϊ την παρϊπλευρη οδό και ςε μόκοσ 15,00μ, το βϊθοσ 
εκςκαφόσ θα εύναι 1,75μ, το πλϊτοσ 1,35μ και ο ςωλόνασ πολυαιθυλενύου (ΡΕ) θα διϋρχεται μϋςα από 
τςιμεντοςωλόνα ονομαςτικόσ διαμϋτρου D800mm. Ο τςιμεντοςωλόνασ θα εύναι εγκιβωτιςμϋνοσ ςε 
ςκυρόδεμα C12/15 ϋωσ το ύψοσ των 1,35μ και με προώόντα εκςκαφών ϋωσ τη ςτϊθμη του εδϊφουσ.  
Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςόν των 106.000,00€, εκ των οπούων τα 20.516,13 € 
εύναι ο Υ.Π.Α.24%. 
 
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 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 
ϊρθρων 132 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 
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περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

 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 ομϊδεσ 
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 2 (δύο) μόνεσ από την ημϋρα 
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ35.  
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 

27 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. 36 
  
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.37 
 
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 του ϊρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ 
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επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 1.709,68 ευρώ. 38 
 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 κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα 

ςτοιχεύα :  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου Δόμο ουφλύου 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 ημερομηνύα 
διενϋργειασ του διαγωνιςμού,  

 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.  

 
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 20-
09-2017, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η 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 72 του ν. 4412/2016  . 
 
Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)39 
 
16.1 Δεν40  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.41 
 
16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη. 
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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  ϋωσ 

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 132 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 ϋωσ 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 απαιτεύται42 

 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα 
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 Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου 
Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. 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.  
 
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ 

εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   
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Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 43ορύζεται η 21-03-2017, ημϋρα 

Σρύτη. Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, 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 εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα 

ημερομηνύα, ςε όςουσ οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και αναρτϊται ςτο 

ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. 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 6 μηνών44, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ 

υποβολόσ των προςφορών. 

 

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.  

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται, ςτο τεύχοσ Διακηρύξεων Δημοςύων 

υμβϊςεων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ45 και ςτον Ελληνικό Σύπο46, ςύμφωνα με το ϊρθρο 296 

ν. 4412/2016, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.soufli.gr), ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.  

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 φορϋασ και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 
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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 που 
δραςτηριοποιούνται ςε  ϋργα κατηγορύασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ό Η/Μ εφόςον ανόκουν ςτην Α1  ϋωσ και την 
7η τϊξη, εντόσ νομού ό εκτόσ νομού47 και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
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 Ένωςη 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 Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.48, 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 254  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 49 
 

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την 
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει 
να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

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 τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

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 Ένωςησ (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 
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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 
τελεςύδικη 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 κατ’ 
ελϊχιςτον τουσ διαχειριςτϋσ. 

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

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων 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 ό/και η αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο 
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ 
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την 
επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ 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. 

22.A.3  50  

22.Α.4.51 

22.Α.5.  52 
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22.Α.6. Η 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.  

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 1 και 4 53μπορεύ 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 ςτο ϊρθρο 305 του ν. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό). 

 Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 

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 παρούςασ. Οι προςφϋροντεσ που 
εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι 
ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Οι προςφϋροντεσ 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ. 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια54 

(α)  ........................................................................................... 

 

β) ................................................................................... 

 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα55 

(α) ........................................................................................... 

(β) .......................................................................................... 
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22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ56 

............................................................................................................................... 

 
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. 

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 υπεύθυνοι 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).  

57 

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο 
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. 

 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του, τo Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ 
(ΣΕΤΔ),  για 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) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 4.2 (β) τησ παρούςασ. Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ, δεν προβλϋπεται 
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χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών, θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ  
ενόσ μηνόσ  που προηγούνται τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών τησ πρόςκληςησ. Οι 
ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για αναπλόρωςη δικαιολογητικών, πρϋπει επύςησ να 
φϋρουν ημερομηνύα εντόσ ενόσ μηνόσ που προηγούνται τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των 
δικαιολογητικών τησ πρόςκληςησ.58 
 
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 και 2 του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η 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 Ένωςησ, 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 Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτων φορϋασ που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομιζουν 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. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο 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)59 ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

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 εξϋλιξη. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη 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 φορϋα. Η 
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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 γύνονται αποδεκτϊ ωσ απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ 
εταιρύασ, αποδεικτικϊ ενημερότητασ για τα ςτελϋχη 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 οπούο 
υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο 
προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. . 

(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό 
εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, παύςη εργαςιών, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ 
εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι 
δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ 
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε.  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε 
εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 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 πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν 
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ. 

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.4του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλειςμού.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 
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 22 
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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.ΕΠ60 
ςτην Α1 τϊξη και ϊνω, για ϋργα κατηγορύασ ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ό Η/Μ.  
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
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 Ένωςη 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 
Ένωςη 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. 

 
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. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ. 
(ii) Για το 22.Γ (β) ........................ 61 

 
 
(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 . 
 
Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ 
τα........................62 
 
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.  
  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α)  τησ παρούςασ  
  (ii) για το 22.Δ (β) ............................................................. 63 
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που  εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 
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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 . 
 
Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ τα...........................................64 
 
  
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε65 
................................................................................................................................................ 
 
23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 

προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ του νομύμου εκπροςώπου  
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 ςυγκεκριμϋνα ϊτομο, ωσ αντύκλητοσ, 
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3) 
μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, 
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 διαθϋτουν 
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 προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από τ ην 
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 κατϊτα ξη 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 προςκομύζουν 
«Ενημερότητα Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
δικαιολογητικών 66: 
- 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. 67 
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ.68 
- 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. 
-69 
- 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 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 προςκόμιςη 
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό. 
 
   

Ωρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό 
αποκλειςμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» 
 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα 
ακόλουθα:  

 - α) Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ) 
- β) εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ. 
 
 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το ΣΕΤΔ για 
κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 
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24.3 Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το χορηγηθϋν  από την 
αναθϋτων φορϋασ ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (δ)  τησ παρούςασ.  

 
Επιςημαύνεται ότι:  
α) αποκλεύονται από τον διαγωνιςμό προςφορϋσ, ςτισ οπούεσ δεν αναγρϊφεται ϋςτω και ϋνα 
επιμϋρουσ ποςοςτό ϋκπτωςησ ομϊδασ εργαςιών του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ςτην 
περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016 ό το ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτην περιπτ. 
(β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.  
β) η ολόγραφη αναγραφό των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ υπεριςχύει τησ αντύςτοιχησ 
αριθμητικόσ. 
γ) Αν παρουςιαςτούν ελλεύψεισ ςτην αναγραφό των ςτοιχεύων τησ οικονομικόσ προςφορϊσ (πλην 
εκεύνων που επιφϋρουν αποκλειςμό), διαφορϋσ μεταξύ τησ ολόγραφησ και τησ αριθμητικόσ τιμόσ ό 
λογιςτικϊ ςφϊλματα ςτα αθρούςματα, τα γινόμενα ό τη ςτρογγυλοπούηςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμού 
διορθώνει τα ςφϊλματα και αναγρϊφει την ορθό οικονομικό προςφορϊ.   
 
24.4  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων 
υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ 
φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. 
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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 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν 
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
25.3. .................................................................... 70 
 
25.4. Η 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 
αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο 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 τισ αριθμ. 134/2016 

και 217/2017 Αποφϊςεισ του Δημοτικού υμβουλύου. 
26.2  Ο Κύριοσ του Έργου 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.  
26.3...........................................................................................71 
 

ουφλί, 20-02-2017 

(Σόπος – Ημερομηνία) 
 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ  

 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ 

Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΔΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ΄/ΚΟ- 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 17/2017 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ 
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1 Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” των δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν. 4412/2016. 
Αναλυτικϋσ οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ του παρόντοσ τεύχουσ, καθώσ και τησ αντύςτοιχησ διακόρυξησ ϊνω των ορύων, δύδονται 
ςτην Κατευθυντόρια Οδηγύα (Κ.Ο.) τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. με θϋμα “Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ των Προτύπων Σευχών διακόρυξησ 
ανοικτόσ διαδικαςύασ για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου, ϊνω των ορύων και κϊτω των ορύων του ν. 4412/2016, με 
κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό” (απόφαςη 183/2016) (ςτο 
εξόσ “ΚΟ για τη ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου”). 

2  υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
3  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 Ένωςησ, 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. 
4  υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
5  ε περύπτωςη που η αναθϋτων φορϋασ διαθϋτει γραφεύα ςε περιςςότερεσ από μια ταχυδρομικϋσ διευθύνςεισ, θα 
πρϋπει να αναγραφεύ ςτην Προκόρυξη μόνο η ταχυδρομικό διεύθυνςη ςτην οπούα θα διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη των 
προςφορών των υποψηφύων, για την αποφυγό τυχόν ςύγχυςησ. 
6 Σύθεται ο τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ που θα διεξϊγει το διαγωνιςμό. 
7 το τεύχοσ Διακηρύξεων Δημοςύων υμβϊςεων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ. 
8  Η περύπτωςη ι) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφόςον η αναθϋτων φορϋασ προβλϋπει 
υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, π.χ εγγυητικών επιςτολών. 
9  υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτων φορϋασ κρύνει αναγκαύα με ςκοπό να 

περιγρϊψουν ό να προςδιορύςουν ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ. 
10 ε περύπτωςη που εύναι δυνατό η με ηλεκτρονικό μϋςο ελεύθερη, ϊμεςη πλόρησ και δωρεϊν πρόςβαςη των 

ενδιαφερομϋνων ςτη ςυγγραφό υποχρεώςεων  και ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, θα πρϋπει να προςδιορύζεται 
ςτην παρούςα διακόρυξη η ηλεκτρονικό διεύθυνςη ςτην οπούα διατύθεται η εν λόγω τεκμηρύωςη. την περύπτωςη αυτό 
δεν  υπϊρχει πρόβλεψη για δαπϊνη αναπαραγωγόσ των τευχών του διαγωνιςμού. 

11 Όταν η 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., η 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”.  

12  υμπληρώνεται από την Αναθϋτων φορϋασ με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, ότοι ωσ την... ), 
προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 
13  υμπληρώνεται ημϋρα που καθορύζει η αναθϋτων φορϋασ κατϊ τρόπο ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού 
φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών. 
14  ύμφωνα με το ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. 
15  κόπιμο εύναι η επιςτρoφό τησ ςφραγιςμϋνησ προςφορϊσ να λϊβει χώρα μετϊ την απόφαςη ϋγκριςησ του 
πρακτικού του ϊρθρου 4.1. (ζ) τησ παρούςασ και τησ παρϋλευςησ του δικαιώματοσ υποβολόσ ϋνςταςησ , ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.3 τησ παρούςασ. Μϋχρι τότε η προςφορϊ διακρατεύται ςφραγιςμϋνη ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
16  ημειώνεται ότι ο Αριθμόσ πτυχύου, η Κατηγορύα και η Σϊξη του οικονομικού φορϋα αναγρϊφεται, εύτε ςτο Μϋροσ 
ΙΙ : Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα (εγγραφό ςε επύςημο κατϊλογο), εύτε ςτο Μϋροσ IV : Κριτόρια Επιλογόσ 
(Α' Καταλληλότητα)  του Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ ). 
17 υμπληρώνονται ϊλλεσ τυπικϋσ προώποθϋςεισ που τυχόν απαιτεύ η αναθϋτων φορϋασ. Εϊν όχι, διαγρϊφεται η φρϊςη 

“καθώσ και”. 
18  Όταν εφαρμόζεται το ϊρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα ϋλεγχοσ οικονομικών προςφορών – ϋλεγχοσ ομαλότητασ 

και ακολούθωσ ϋλεγχοσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ). Αν η αναθϋτων φορϋασ επιλϋξει να μην εφαρμόζει το ϊρθρο 101 
παρ. 1, προςαρμόζει αναλόγωσ την ακολουθούμενη διαδικαςύα (ϊρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 

19 Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) τησ παρ. 2 
του ϊρθρου 95 ό τα ϊρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γύνονται οι αναγκαύεσ προςαρμογϋσ ςτη Διακόρυξη. 

20 Επιςημαύνεται ότι αν η 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. 

21  ύμφωνα με το ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεςμύα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των δϋκα ( 10 ) 
ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι ( 20 ) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςτον προςωρινό 
ανϊδοχο. 
22  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών μϋςων ). 
23  το εν λόγω ςημεύο τησ διακόρυξησ, πρϋπει να προςδιορύζεται ο τόποσ (πχ. ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ), 
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καθώσ και το χρονικό διϊςτημα εντόσ του οπούου όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ μπορούν να λαμβϊνουν γνώςη 
των δικαιολογητικών κατακύρωςησ που κατατϋθηκαν,  δηλ. εντόσ ... εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα που 
κοινοποιόθηκε ςε αυτούσ, επύ αποδεύξει, η απόφαςη κατακύρωςησ. 
24  Η περύπτωςη αυτό προςτύθεται ςτη Διακόρυξη μόνο ςτισ περιπτώςεισ εκεύνεσ, ςτισ οπούεσ προβλϋπεται υποχρϋωςη 
προςυμβατικού ελϋγχου, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 
 
25 Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
26 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 
27 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. 
28 Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει εφαρμογό των διατϊξεων για 

τον ϋλεγχο του ΕΡ. 
29 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. 
30  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. 
31 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
32  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. " 
33 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 9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με 
ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 4412/2016.  

34 Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
35 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). 
36 Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
37  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 ). 
38  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ 
το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
39 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραύτητεσ 

λεπτομϋρειεσ.  
40 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. 

41 Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό προκαταβολόσ. 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 με την παρούςα ορύζεται  μεγαλύτερο ύψοσ 
προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα 
καλύπτει τη διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ 
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

42  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. 
43  Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
44 Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτων φορϋασ κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. Για τον καθοριςμό του 

χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
45 ύμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 376 του ν.  4412/2016, μϋχρι την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38, 

εξακολουθεύ να ιςχύει η δημοςύευςη των προκηρύξεων ςτο Σεύχοσ Δημοςύων υμβϊςεων ςτην ΕτΚ (πρβλ και ϊρθρο 
377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016). 

46  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. 
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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 ΤΠΕΦΩΔΕ). 
47  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ παρούςασ (αναφϋρεται η 

κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ 

όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 
48  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
49  Σα κριτόρια επιλογόσ ςχεδιϊζονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων. 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. 
50  Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  αποτελεύ δυνατότητα 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό 
δυνατότητα, η αναθϋτων φορϋασ διαγρϊφει την  παρϊγραφο αυτό. 

51  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η 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. (αναλυτικϊ βλ. ΚΟ για τη 
ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου). 
52  ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ. 
 
53  Τπενθυμύζεται ότι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 4, θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η Αναθϋτων φορϋασ επιλϋξει 
κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ( 22.Α. 4 ) . 
54  Για τον τρόπο ςυμπλόρωςησ του 22.Γ, βλ. Αναλυτικϊ ΚΟ για τη ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων ϋργου και τη ςχετικό Εγκύκλιο του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών που αναμϋνεται να εκδοθεύ. 
55  Για τον τρόπο ςυμπλόρωςησ του 22.Δ, βλ. Αναλυτικϊ ΚΟ για τη ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων ϋργου και τη ςχετικό Εγκύκλιο του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών που αναμϋνεται να εκδοθεύ. 
56  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). 
57  Προαιρετικό επιλογό. ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη ςυμβϊςεων ϋργων οι 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον 
προςφϋροντα ( προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω εδαφύου ). 
58  Η εν λόγω προθεςμύα αποςκοπεύ ςτην υποβολό επύκαιρων αποδεικτικών μϋςων . Η αναθϋτων φορϋασ δύναται, εϊν 
ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ, δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ τουσ, να θϋςει με τη Διακόρυξη 
ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα ςε ςχϋςη με την ημερομηνύα υποβολόσ των δικαιολογητικών, εντόσ του οπούου πρϋπει να 
εκδύδονται ( π.χ εντόσ ενόσ μηνόσ ). 
59  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Έλληνασ 
πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη."  

60  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. 
61    Για το 22.Γ (β), οι Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ ορύζουν, κατϊ περύπτωςη τα κατϊλληλα αποδεικτικϊ μϋςα που 
αναφϋρονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ  (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 
4412/2016 ( βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντόρια Οδηγύα ςυμπλόρωςησ πρότυπησ Διακόρυξησ ϋργου τησ ΕΑΑΔΗΤ και 
ςχετικό Εγκύκλιο του Τπουργεύο Τποδομών & Μεταφορών  ). 
62  υμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςυνϊρτηςη με τη 
δημοπρατούμενη ςύμβαςη ϋργου (πρβλ Μϋροσ Ι Παραρτόματοσ XII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 - βλ. 
αναλυτικότερα ΚΟ για τη ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου και ςχετικό Εγκύκλιο του 
Τπουργεύο Τποδομών & Μεταφορών που αναμϋνεται να εκδοθεύ ). 
63  Για το 22.Δ (β), οι Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ ορύζουν κατϊ περύπτωςη τα κατϊλληλα αποδεικτικϊ μϋςα που αναφϋρονται 
ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ ( Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 
(βλ. αναλυτικότερα βλ. ΚΟ για τη ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου και ςχετικό Εγκύκλιο του 
Τπουργεύο Τποδομών & Μεταφορών που αναμϋνεται να εκδοθεύ). 
64 υμπληρώνονται τα κατϊλληλα αποδεικτικϊ μϋςα κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςυνϊρτηςη με τη 
δημοπρατούμενη ςύμβαςη ϋργου (πρβλ Μϋροσ ΙI Παραρτόματοσ XII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 - βλ. 
αναλυτικότερα ΚΟ για τη ςυμπλόρωςη πρότυπησ διακόρυξησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργου και ςχετικό Εγκύκλιο του 
Τπουργεύο Τποδομών & Μεταφορών που αναμϋνεται να εκδοθεύ). 
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65  Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του 

ν. 4412/2016. 
66  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». 
67  Η ςχετικό Τπουργικό απόφαςη για την  Ενημερότητα Πτυχύου, αναμϋνεται να επικαιροποιηθεύ . 
68  την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ, τα 
ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ.  
69  Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτων φορϋασ ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
70  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότι, κατόπιν αιτόματοσ του 

υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτων φορϋασ καταβϊλλει απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο 

την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ ό ϋργου, δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την 

περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο 

ανϊδοχο να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν αυτόν τον τρόπο 

πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. υμπληρώνεται αναλόγωσ.  
71  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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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
ΑΡ. ΜΔΛ.:22/2016 

 
ΔΡΓΟ: ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΛΑΒΑΡΩΝ  

                                            

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
        Με ηην παποωζα μελέηη πποβλέπεηαι να γίνοςν επγαζίερ μεηαηψπιζηρ ηος 
κενηπικοω αγυγοω ηος δικηωος ωδπεςζηρ Λαβάπυν, ζηο ωτορ ηος ιζψπεδος κψμβος 
Λαβάπυν. Η νέα σάπαξη ηος αγυγοω θαίνεηαι ζηα ζςνημμένα ζσέδια. 
ςγκεκπιμένα, θα γίνει εκζκαθή ζε βάθορ 0,80μ και πλάηορ 0,60μ και θα ηοποθεηηθεί 
ζυλήναρ πολςαιθςλενίος (ΡΕ) ονομ. διαμέηπος DN 160mm / PN 16 atm μήκοςρ 
1525,00μ. ηη ζςνέσεια θα γίνει επίσυζη με άμμο έυρ ηο ωτορ ηυν 0,40μ και με 
πποφψνηα εκζκαθϊν έυρ ηη ζηάθμη ηος εδάθοςρ. ηο ζημείο πος ο αγυγψρ ζςνανηά 
ηην παπάπλεςπη οδψ και ζε μήκορ 15,00μ, ηο βάθορ εκζκαθήρ θα είναι 1,75μ, ηο 
πλάηορ 1,35μ και ο ζυλήναρ πολςαιθςλενίος (ΡΕ) θα διέπσεηαι μέζα απψ 
ηζιμενηοζυλήνα ονομαζηικήρ διαμέηπος D800mm. Ο ηζιμενηοζυλήναρ θα είναι 
εγκιβυηιζμένορ ζε ζκςπψδεμα C12/15 έυρ ηο ωτορ ηυν 1,35μ και με πποφψνηα 
εκζκαθϊν έυρ ηη ζηάθμη ηος εδάθοςρ.  
Ο πποχπολογιζμψρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζηο ποζψν ηυν 106.000,00€, εκ ηυν 
οποίυν ηα 20.516,13 € είναι ο Φ.Π.Α.24%. 

 
 
 

                                                                                                     ΟΤΦΛΙ,   01.06.2016 
                                                                                                   Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 
                                                                                                                        

                                                                                                   ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ                                                                                                                                             
                                                                                                  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΛΑΒΑΡΩΝ 

ΑΡ. ΜΔΛ. 22/2016

Μεπική 

Γαπάνη

Ολική 

Γαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ΔΚΚΑΦΔ 3

1.1

Δκζκαθέρ ηάθπυν ή διυπύγυν απδεςηικών ή 

αποζηπαγγιζηικών δικηύυν  ζε εδάθη γαιώδη - 

ημιβπασώδη με ηην παπάπλεςπη απόθεζη ηυν 

πποφόνηυν εκζκαθών

3.01.01 ΤΓΡ-6053 1 m3 0,62 255,00 158,10

1.2

Δκζκαθέρ ηάθπυν ή διυπύγυν απδεςηικών ή 

αποζηπαγγιζηικών δικηύυν ζε εδάθη βπασώδη συπίρ 

σπήζη εκπηκηικών με ηην παπάπλεςπη απόθεζη ηυν 

πποφόνηυν εκζκαθών

3.03.01 ΤΓΡ-6055 2 m3 18,50 510,00 9.435,00

Άθποιζμα 9.593,10

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 1.726,76

ύνολο   1. ΔΚΚΑΦΔ 11.319,86 11.319,86

2 ΔΠΙΥΩΔΙ – ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΙ – ΔΞΤΓΙΑΝΔΙ 5

2.1
Δπισώζειρ οπςγμάηυν με πποφόνηα εκζκαθών συπίρ 

ιδιαίηεπερ απαιηήζειρ ζςμπύκνυζηρ
5.03 ΤΓΡ-6066 3 m3 0,41 375,00 153,75

2.2
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο 

οπςσείος ή σειμάππος.
5.08 ΤΓΡ-6069.1 4 m3 11,46 335,00 3.839,10

Άθποιζμα 3.992,85

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 718,71

ύνολο   2.ΔΠΙΥΩΔΙ - ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΙ - ΔΞΤΓΙΑΝΔΙ 4.711,56 4.711,56

3  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ και ΦΡΔΑΣΙΑ 9

3.1

Παπαγυγή, μεηαθοπά, διαζηπυζη, ζςμπςκνυζη και 

ζςνηηπηζη ζκςποδέμαηορ, για καηαζκεςέρ από 

ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C12/15

9.10.03  ΤΓΡ-6326 5 m3 77,00 28,00 2.156,00

3.2
Σςπικά θπεάηια δικλίδυν,για αγυγούρ DN ≤ 300 mm, 

διαζηάζευν 1,50 x 1,50 m
9.32.01

50% ΤΓΡ-

66329 50% 

ΤΓΡ-6311

6 ΣΔΜ 1.600,00 2,00 3.200,00

Άθποιζμα 5.356,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 964,08

ύνολο   3.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ και ΦΡΔΑΣΙΑ 6.320,08 6.320,08

4 ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ 12

4.1

Ππομήθεια, μεηαθοπά ζηη θέζη εγκαηάζηαζηρ, και 

ηοποθέηηζη πποκαηαζκεςαζμένυν ηζιμενηοζυλήνυν 

καηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.Σζιμενηοζυλήνερ αποσέηεςζηρ 

κλάζευρ ανηοσήρ 120 καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Ονομαζηικήρ διαμέηπος D800 mm

12.01.01.06 ΤΓΡ-6551.6 7 m 103 15,00 1.545,00

4.2

υληνώζειρ πιέζευρ από ζυλήνερ πολςαιθςλενίος 

(PE) με ζςμπαγέρ ηοίσυμα καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-

2υληνώζειρ πιέζευρ από  ζυλήνερ πολςαιθςλενίος  

ΡE 100  (με ελάσιζηη απαιηούμενη ανηοσή MRS10 = 10 

MPa), με ζςμπαγέρ ηοίσυμα, καηά ΔΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέηπος DN 160 mm / ΡΝ 16 atm

12.14.01.50 ΤΓΡ-6622.3 8 m 27,10 1.525,00 41.327,50

4.3

Διδικά ηεμάσια ζυληνώζευν από ελαηό σςηοζίδηπο 

ζθαιποειδούρ γπαθίηη (ductile iron) Καμπύλερ, ηας, 

ζςζηολέρ, πώμαηα κλπ, όλυν ηυν ηύπυν, μεγεθών, 

κλάζευν πίεζηρ λειηοςπγίαρ, καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 και 

ΔΛΟΣ ΔΝ 598

12.17.01 ΤΓΡ-6752 9 kgr 2,60 100,00 260,00

Άθποιζμα 43.132,50

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 7.763,85

ύνολο   4. ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ 50.896,35 50.896,35

5 ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ 13

5.1

Γικλίδερ σςηοζιδηπέρ ζςπηαπυηέρ Με υηίδερ, 

ονομαζηικήρ πίεζηρ 16 atm Ονομαζηικήρ διαμέηπος 

DN 150 mm

13.03.03.05 ΤΓΡ-6651.1 10 ΣΔΜ 380,00 2,00 760,00

Άθποιζμα 760,00

Πποζηίθεηαι ΓΔ & ΟΔ   18% 136,80

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΜΟΝΑ

ΓΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

€

ΓΑΠΑΝΗ

Α/Α ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ.
A.T.

- 1 -



Μεπική 

Γαπάνη

Ολική 

Γαπάνη

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΜΟΝΑ

ΓΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

€

ΓΑΠΑΝΗ

Α/Α ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΘΡΟ 
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘ.
A.T.

ύνολο   5.ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ 896,80 896,80

Άθποιζμα 74.144,65

Αππόβλεπηα 0,15 11.121,70

Άθποιζμα 85.266,35

Ππόβλετη αναθεώπηζηρ 217,52

Άθποιζμα 85.483,87

ΦΠΑ 0,24 20.516,13

Γενικό ύνολο 106.000,00

ύνολο ζε Ακέπαια Δςπώ

ΟΤΦΛΙ 01/06/2016 ΟΤΦΛΙ01/06/2016

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Η ςνηάξαζα Μησανικόρ

Ο Πποφζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών

Γήμος οςθλίος

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ

Γπ. Πολ. Μησ. - Απσ/γορ Πολιηικόρ Μησανικόρ 

106.000,00

- 2 -



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΛΑΒΑΡΩΝ 

ΑΡ ΜΔΛ.: 22/2016

1 ΔΚΚΑΦΔ 3

1.1

Δκζκαθέρ ηάθπων ή διωπύγων απδεςηικών ή 

αποζηπαγγιζηικών δικηύων  ζε εδάθη γαιώδη - 

ημιβπασώδη με ηην παπάπλεςπη απόθεζη ηων 

πποϊόνηων εκζκαθών

3.01.01 m3 255,00 

255,00 Λαμβάνεηαι 255,00

1.2

Δκζκαθέρ ηάθπων ή διωπύγων απδεςηικών ή 

αποζηπαγγιζηικών δικηύων ζε εδάθη βπασώδη σωπίρ 

σπήζη εκπηκηικών με ηην παπάπλεςπη απόθεζη ηων 

πποϊόνηων εκζκαθών

3.03.01 m3 510,00 

510,00 Λαμβάνεηαι 510,00

2 ΔΠΙΥΩΔΙ – ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΙ – ΔΞΤΓΙΑΝΔΙ 5

2.1
Δπισώζειρ οπςγμάηων με πποϊόνηα εκζκαθών σωπίρ 

ιδιαίηεπερ απαιηήζειρ ζςμπύκνωζηρ
5.03 m3 375,00 

375,00 Λαμβάνεηαι 375,00

2.2
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβωηιζμόρ ζωλήνων με άμμο 

οπςσείος ή σειμάππος.
5.08 m3 335,00 

335,00 Λαμβάνεηαι 335,00

3  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ και ΦΡΔΑΣΙΑ 9

3.1

Παπαγωγή, μεηαθοπά, διαζηπωζη, ζςμπςκνωζη και 

ζςνηηπηζη ζκςποδέμαηορ, για καηαζκεςέρ από 

ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C12/15

9.10.03 m3 28,00 

28,00 Λαμβάνεηαι 28,00

3.2
Σςπικά θπεάηια δικλίδων,για αγωγούρ DN ≤ 300 mm, 

διαζηάζεων 1,50 x 1,50 m
9.32.01 ΣΔΜ 2,00 

2,00 Λαμβάνεηαι 2,00

4 ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ 12

4.1

Ππομήθεια, μεηαθοπά ζηη θέζη εγκαηάζηαζηρ, και 

ηοποθέηηζη πποκαηαζκεςαζμένων ηζιμενηοζωλήνων 

καηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.Σζιμενηοζωλήνερ αποσέηεςζηρ 

κλάζεωρ ανηοσήρ 120 καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Ονομαζηικήρ διαμέηπος D800 mm

12.01.01.06 m 15,00 

15,00 Λαμβάνεηαι 15,00

4.2

ωληνώζειρ πιέζεωρ από ζωλήνερ πολςαιθςλενίος 

(PE) με ζςμπαγέρ ηοίσωμα καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-

2ωληνώζειρ πιέζεωρ από  ζωλήνερ πολςαιθςλενίος  

ΡE 100  (με ελάσιζηη απαιηούμενη ανηοσή MRS10 = 10 

MPa), με ζςμπαγέρ ηοίσωμα, καηά ΔΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέηπος DN 160 mm / ΡΝ 16 atm

12.14.01.50 m 1.525,00 

ύνολο:

ύνολο:

ύνολο:

ύνολο:

ύνολο:

Λάβαπα: (1000,00-

15,00)*0,80*0,60+15,00*1,35*1

,75=

Λάβαπα: (1525,00-

15,00)*0,60*0,40+15,00*0,40*1

,35=

Λάβαπα: (1525,00-

15,00)*0,60*0,40+(1525,00-

15,00)*3,14*0,08*0,08=

Λάβαπα: 15,00*1,35*1,35-

3,14*0,958*0,958/4=

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ

Λάβαπα: 525,00*0,80*0,60=

Λάβαπα: 2,00

ύνολο:

Λάβαπα: 1525,00

ύνολο:

Λάβαπα: 15,00

- 1 -



1.525,00 Λαμβάνεηαι 1.525,00

4.3

Διδικά ηεμάσια ζωληνώζεων από ελαηό σςηοζίδηπο 

ζθαιποειδούρ γπαθίηη (ductile iron) Καμπύλερ, ηας, 

ζςζηολέρ, πώμαηα κλπ, όλων ηων ηύπων, μεγεθών, 

κλάζεων πίεζηρ λειηοςπγίαρ, καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 και 

ΔΛΟΣ ΔΝ 598

12.17.01 kgr 100,00 

100,00 Λαμβάνεηαι 100,00

5 ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ 13

5.1

Γικλίδερ σςηοζιδηπέρ ζςπηαπωηέρ Με ωηίδερ, 

ονομαζηικήρ πίεζηρ 16 atm Ονομαζηικήρ διαμέηπος 

DN 150 mm

13.03.03.05 ΣΔΜ 2,00 

2,00 Λαμβάνεηαι 2,00

ΟΤΦΛΙ 01/06/2016 ΟΤΦΛΙ 01/06/2016

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Η ςνηάξαζα Μησανικόρ

Ο Πποϊζηάμενορ Σεσν. Τπηπεζιών

Γήμος οςθλίος

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ

Γπ. Πολ. Μησ. - Απσ/γορ Πολιηικόρ Μησανικόρ 

ύνολο:

ύνολο:

Λάβαπα: 100,00

Λάβαπα: 2,00

ύνολο:

- 2 -
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΑΡ.ΜΔΛ: 22/2016 

ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
ΔΡΓΟ: ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 
ΛΑΒΑΡΩΝ 
 

 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 
Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Εξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη 
ζηα ινηπά Σεχρε Δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Δηαθήξπμε. 
 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Εξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο  πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 
δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα 
ινηπά Σεχρε Δεκνπξάηεζεο. 
 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ 
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ 
άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά 
θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη  ηα θάησζη: 

 
1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 

έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ 
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  
 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο  ηνπο,  κε 
ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε  αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ.  

  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη 
ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Ε..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο (αδείαο,  
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο 
ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 
(επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ 
γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ 
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θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί 
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

  

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο 
γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο 
χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, 

απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

 

1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-
ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 
ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, 
θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο 
θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ 
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Εξγν, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε 
ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ  θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε 
άιιν πιηθφ)  θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 
έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

(α)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί 
απφ ην Δεκφζην 

(β)  Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν 
Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Εξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ 
Εξγνπ. 

 

1.1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο 
ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ 
ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, 
αθηψλ  θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, 
ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 

1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 
πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, ηηο 
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πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο  (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί 
έιεγρνη θαη  δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε 
(φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, 
ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Εξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη 
ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Εξγν.  

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
 

1.1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ  αδξαλψλ 
πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα 
(άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Εξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.   

 

1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 
Ο.Κ.Ω. θιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο 
αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 
εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε 
ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη  νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ 
θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 

1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη  νρεκάησλ 
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m,  γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 
απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.  

 

 (2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε  ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά 
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ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη 
θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε 
θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ 
πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ. 

 
1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ,  παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε 
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Ε..Τ., νη δαπάλεο 
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο 
θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο 
θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ 
αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, 
δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο 
ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Εξγνπ (ΠΠΕ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Εξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  Μεηξψνπ 
Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε 
ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ 
αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

  
1.1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ 

απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε). 
 
1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία  ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ 
Ο.Κ.Ω.   

 
1.1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 

θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο 
θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα 
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην 
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ 

έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα 
εθζθαθψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ  απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, 
ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη 
φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 
1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
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1.1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί 
ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε 
απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ 
θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, 
πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.), εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 
1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 

πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο 
εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα 
απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο ηνπ Εξγνπ. 

 
1.1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 

απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ 
Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ 
κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Ε..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 
1.1.26 Εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ Εξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ 
δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, 
ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο  εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 
απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή 
ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 
νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 
ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 
1.1.27 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ 
αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.28 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο 
ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ. 

 
1.1.29 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο  εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Δεκφζηεο Επηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο 
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.30 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Εξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Εξγνπ, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.31 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη γεληθά 
φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Εξγνπ. 

 
1.1.32 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Εξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, 
άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα 
νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
  

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ 
ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, 
θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
 

1.1.33 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 

1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ  
Γεληθψλ Εμφδσλ (Γ.Ε.) θαη Οθέινπο (Ο.Ε.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 
νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη 
επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη 
θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ 
θ.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Ε. & Ο.Ε., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη 
νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη 
βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 
 

1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη 
ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

1.4   Εάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ 
επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
παξάδεηγκα: 

 

Δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC, GRP θιπ 

 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη 
γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα 
γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 
 

     DN / DM  
 
  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

παξφλ Σηκνιφγην. 
   

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο 
κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αστικέρ πεπιοσέρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Με παπατεταμένη αναμονή 
υοπτοεκυόπτωσηρ (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,18   

Δκτόρ πόλεωρ   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20 

 
 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
Σε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, 

όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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 1.  ΔΚΚΑΦΔ# 
 

 
 
 
Απθπο 3.01  Εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ 

ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε 
 

Εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε εδάθε γαηψδε 
- εκηβξαρψδε (κε απαηηνχληα δηαηξεηηθά κεραλήκαηα ή εθξεθηηθά), νπνηνπδήπνηε πιάηνπο 
ππζκέλα θαη βάζνπο, κε ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ππαξρφλησλ δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κέρξη 
50cm, θαη ζάκλσλ ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-
01-00 ‘’Εθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ’’  
 

ην παξφλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 
κεγαιχηεξεο απφ 50cm. Όηαλ απαηηείηαη απηφ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα 
κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΠΡ.  
 

Επηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) βάζεη αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε.  
 
3.01.01   Με ηελ παξάπιεπξε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΔΡ 6053 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ:   «ΔΞΗΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ» 

  Απιθμητικώρ:   «0,62» 
 
Απθπο 3.03 Εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ 

ζε εδάθε βξαρψδε ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΔΡ 6055 
 

Εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ, ζε εδάθε 
βξαρψδε, νπνηνπδήπνηε πιάηνπο ππζκέλα θαη βάζνπο, κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ή 
αεξφζθπξαο (ρσξίο  ρξήζε εθξεθηηθψλ), κε ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ππαξρφλησλ δέλδξσλ 
πεξηκέηξνπ κέρξη 50cm ζάκλσλ ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΕΣΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ’’  
 

ην παξφλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 
κεγαιχηεξεο απφ 50cm. Οηαλ απαηηείηαη απηφ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα 
κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΠΡ.  
 

Επηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) βάζεη αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε.  
 
3.03.01   Με ηελ παξάπιεπξε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ:   «ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ»  
  Απιθμητικώρ:   «18,50» 
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2. ΔΠΙΥΩΔΙ – ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΙ – ΔΞΤΓΙΑΝΔΙ 
 

 
 
Απθπο 5.03 Επηρψζεηο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζπκπχθλσζεο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΔΡ 6066 
  

Επίρσζε πάζεο θχζεσο νξπγκάησλ κε πξντφληα εθζθαθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί 
ηφπνπ, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. 
Πεξηιακβάλεηαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε κε δηειεχζεηο ηνπ 
κεραλήκαηνο δηάζηξσζεο (θνξησηή ή πξνσζεηή) ή ρξήζε ζπκππθλσηή εδαθψλ θαη ε 
δηακφξθσζε θαη εμνκάιπλζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πιεξνχκελνπ φγθνπ νξχγκαηνο. 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ:    «ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ» 

 Απιθμητικώρ:    «0,41» 

 

 
 
Απθπο 5.08  ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή 

ρεηκάξξνπ. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΔΡ 6069.1 
 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο νξπρείνπ 
ή ρεηκάξξνπ, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-03-
02 ''Επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
 
 

α. Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ (εμφξπμε, θνζθίληζκα θιπ) θαη ε κεηαθνξά ηεο επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ 

β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα 
ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)  
 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ:    «ΔΝΣΔΚΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΔΞΙ ΛΔΠΣΑ» 

 Απιθμητικώρ:   «11,46» 
 
 
 
 

 3.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΑ 
 

 
 
Απθπο 9.10 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 

ζθπξνδέκαηνο  
 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Ε.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ 
δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  
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Επηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ ΝΕΣ ΤΔΡ. 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, 
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην 
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 

Επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε 
ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα 
ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 
 

Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 
γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη 
εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 

γ. Η  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 
πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ.   

 

δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, 
ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ 
έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο 
ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ 
ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 
ΤΔΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή 
ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΕΣΕΠ: 
 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Δνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 
Επηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ. Επίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ 
απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε 
ζπλζέζεσο. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 

 
9.10.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15   
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΔΡ 6326 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ:    «ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ» 
  Απιθμητικώρ:   «77,00»  
 

 
Απθπο 9.32 Σππηθά θξεάηηα δηθιίδσλ 

Κσδηθφο  Αλαζεψξεζεο 50% ΤΔΡ-6329 + 50% ΤΔΡ-6311 
 

Πιήξεο θαηαζθεπή  ηππηθνχ θξεαηίνπ δηθιίδσλ, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη  
αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηεο ζσιελνγξακκήο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζχκθσλα 
κε ηηο ηζρχνπζεο ΕΣΕΠ αλά επί κέξνπο αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

 νη απαηηνχκελεο εθζθαθέο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα ή ρέξηα) ζε θάζε 
είδνπο εδάθε, κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, 
θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ε 
κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

 νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

 νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

 νη θαηαζθεπέο απφ άνπιν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ απαξηίδνπλ ην θξεάηην 
(ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ζηδεξνπιηζκφο, μπιφηππνη, πξφζκηθηα), 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο   

 νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο 

 ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 

 ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 
θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο απνρέηεπζεο ηνπ θξεαηίνπ πξνο θαηάιιειν απνδέθηε 
(ζσιήλαο, εηδηθά ηεκάρηα, ζχλδεζε θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλα) 

 ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα αεξηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη) 

 ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

 ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (θαηάζηξσκα 
νδνχ ή πεδνδξφκην) 

 θάζε άιιε εξγαζία ή επηκέξνπο θαηαζθεπή γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηνπ θξεαηίνπ, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη δηθιίδεο (ζπξηαξσηέο ή πεηαινχδαο) θαη ηα ηεκάρηα 
εμάξκσζεο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 
 

9.32.01 Σππηθφ θξεάηην δηθιίδσλ γηα αγσγνχο DN < 300 mm, δηαζηάζεσλ 1.50x1.50 m 
 

ΔΤΡΩ   Ολογπάυωρ : «ΥΙΛΙΑ ΔΞΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ» 
 Απιθμητικώρ : «1.600,00» 
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 4.  ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ# 
 

 
 
Απθπο 12.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΕΛΟΣ ΕΝ 1916. 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην 
φξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα 
ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγάλσζεο θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 
 
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 
[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 

[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ "θακπάλαο" 
(bell-sochet pipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο 
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 

[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην 
θνξηίν ζξαχζεσο ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 1916   

 
Επηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ (bedding 
factor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν βάζνο 
ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε 
αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ 
ηεο ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο 
(ππφ νδνχο βαξεηάο ή ειαθξάο θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 
 
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο 
θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 
 
Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο 
δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ 
δηάηαμε ή κή νπιηζκνχ.  
 
Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Πξνηχπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ.  
 
Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 θαη   
κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη 
πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
   
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ 
αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, 
πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο 
βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο 
θαηά 10 %. 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, κε 
ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, 
ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ 
ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ 
εγθηβσηηζκφ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο 
θιίζεο.  
 
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ 
ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα 
ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξφλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ 
θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, 
αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 
 
12.01.01  Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 

 
 

12.01.01.06  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΔΡ 6551.6 

 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ:   «ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑ ΔΤΡΩ» 

  Απιθμητικώρ:  «103,00»   

 

 
 
Άπθπο 12.14 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2: 
 
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΕ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά 
ΕΝ 12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε 
νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζειήλεο (ΡΕ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), 
ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ 
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν 
θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε 
απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ 
ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  σο εμήο: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά 
θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή 
SDR  

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ 
εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΕ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα 
δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
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ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο 
έρνπλ εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 

Επηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) 
νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΕ.   

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη 
πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΕ. 

β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 
ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα 
αλαιψζηκα. 

γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 
ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΕ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt 
welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά 
ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ 
ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ 
πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Επίζεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, 
αλά ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 

 
12.14.01 σιελψζεηο πηέζεσο απφ  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΕΛΟΣ 
ΕΝ 12201-2 

 
 

 

 
12.14.01.50  Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΔΡ 6622.3  
 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ: «ΔΙΚΟΙ ΔΠΣΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ» 
    Απιθμητικώρ: «27,10»   
 

  
 
 
Απθπο 12.17  Εηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο 

γξαθίηε (ductile iron).  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΔΡ 6623 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο 
ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζπλδέζκσλ 
θαη ζηεξηγκάησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 
545 θαη ΕΛΟΣ ΕΝ 598, κε πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΕΕ θνξέα 
πηζηνπνίεζεο.  
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12.17.01  Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο 
θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ 
(νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε 
εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηα πξφηππα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 θαη ΕΛΟΣ ΕΝ 598. Πεξηιακβάλνληαη νη 
απαηηνχκελνη θνριίεο ζχδεζεο θαη νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΕΛΟΣ 
ΕΝ 681-1. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
 

ΔΤΡΩ Ολογπάυωρ:   «ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ» 
  Απιθμητικώρ:  «2,60»  

 
 

 
 

5.  ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ# 
  

 
 

 
Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ δηακνξθώλνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο 
ηωλ εμαξηεκάηωλ/ζπζθεπώλ, κε πξνζάπμεζε γηα ηελ πξνζθόκηζε επί ηόπνπ 
ηνπ έξγνπ, ζύλδεζε θαη ζηεξέωζε, ππνινγηδόκελε ζε πνζνζηό: 
 

- 10% επί ηεο ηηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο έωο 100 € 
- 5% επί ηεο ηηκήο αγνξάο γηα ζπζθεπέο αμίαο άλω ηωλ 100 € 

 

 
 
Απθπο 13.03  Δηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο 
κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δηθιίδεο 
ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα 
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
  
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
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13.03.03 Με σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο:  ΤΔΡ 6651.1  
 
 
13.03.03.05 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm 

 

ΔΤΡΩ     Ολογπάυωρ:    «ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ» 
           Απιθμητικώρ:    «380,00» 
 

 
 

 
 
 

 

ΟΤΦΛΙ 01/06/2016 
   

ΟΤΦΛΙ 01/06/2016 
 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   
Η ςντάξασα  

 Ο Πποϊστάμενορ Σεσν. 
Τπηπεσιών 

     Γήμος οςυλίος 
     

      
      ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   
ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

 Γπ. Πολ. Μησ. - Απσ/γορ 
   

     Πολιτικόρ Μησανικόρ  
 

      



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΟΤΧΛΙΟΤ 
 

                               ΕΡΓΟ: «ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΔΡΕΤΗ 
ΛΑΒΑΡΩΝ» 

 ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ:   106.000,00   Ευρϊ  
 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΧΗ ΤΠΟΨΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο  Αντικείμενο τθσ ςυγγραφισ 
Θ παροφςα ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τουσ γενικοφσ ςυμβατικοφσ 
όρουσ για τθν εκτζλεςθ κάκε είδουσ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ζργων, που θ δαπάνθ 
εκτζλεςισ τουσ βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Σουφλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο  Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
α) Αυτι θ Ειδικι Συγγραφι υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ όρουσ βάςει των οποίων κα 
εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ του ζργου τθσ επικεφαλίδασ. 
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν προχπολογίςτθκαν ςε  106.000,00 Ευρϊ, και αναφζρονται 
αναλυτικά ςτον προχπολογιςμό και τθν προμζτρθςθ. 
β) Το ζργο αφορά ςτθν καταςκευι «ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 
ΤΔΡΕΤΗ ΛΑΒΑΡΩΝ», ςτον Διμο Σουφλίου,   όπωσ περιγράφεται ςτισ Τεχνικζσ 
Ρεριγραφζσ. 

 
ΑΡΘΡΟ  3ο  Ιςχφουςεσ διατάξεισ  
Για τθν δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, κα 
ιςχφουν οι παρακάτω διατάξεισ: 
Για τθ δθμοπράτθςθ του ζργου, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν καταςκευι του, 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων: 
N4412/2016 
 Το Ρ.Δ. 171/87 «περί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν των Ο.Τ.Α»., κατά το μζροσ που 
δεν αναφζρεται ςτθν εκτζλεςθ των ζργων όπωσ τροποποιικθκαν και 
ςυμπλθρϊκθκαν. 
Το Ρ.Δ. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. 
 Το Ρ.Δ.305/96 
Οι αποφάςεισ 433/2000 κακιζρωςθ του Φ.Α.Υ. και ΔΕΕΡΡ ΟΙΚ 502/2000 του ΥΡΕΧΩΔΕ 
Θ  ΚΥΑ 29570/12-6-2001 (ΦΕΚ 806Β 26-6-2001) 
 Ο κανονιςμόσ τεχνολογίασ ςκυροδζματοσ. 
 Το ΡΔ 798/80 περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν. 
Το ΡΔ 475/81 περί αςφάλειασ ςε οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολοφμενων μιςκωτϊν 
Το ΡΔ 1073/81 περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια 
οικοδομϊν κλπ. 
 Οι διατάξεισ τθσ ΔΕΘ 
 Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ (Αρχαιολογικι, Δαςικι Υπθρεςία γειτνίαςθ με αγωγοφσ και 
κολϊνεσ τθσ ΔΕΘ) 
Ν.4070/2012 
Ν.4071/2012 
Θ απόφαςθ Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β/19-2-2013) και θ εγκ. Δ11γ/ο/5/8/12-2- 
2013 (ΑΔΑ : ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ) ςχετικά με τθν αναπροςαρμογι και ςυμπλιρωςθ Ενιαίων 
Τιμολογίων. 
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Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν 
περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, ςχετικι εγκφκλιοσ κ.λ.π.) που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεναναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 
 
Το ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν παραπάνω νομοκεςία: 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
-N. 3463/2006 Kφρωςθ Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, 
-Ν. 3852/2010, 
-νομοκεςία (Ευρωπαϊκι και Ελλθνικι) διαδικαςιϊν ςφναψθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων 
(Ν. 3669/08, Ν. 1418/1984, Ρ.Δ. 609/1985, Ν. 4313/2014, Ρ.Δ. 28/80, Ρ.Δ. 171/87, 410/95 
κλπ) όπωσ 
ιςχφουν ςιμερα, 
-ιςχφουςα τρζχουςα (Ευρωπαϊκι και Ελλθνικι) νομοκεςία δθμοςίων ζργων για 
προδιαγραφζσ 
πρότυπα ΕΛΟΤ-ISO-TOTEE κλπ. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο  Σεχνικζσ προδιαγραφζσ - Εγκφκλιοι 
 
α. Γεληθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ηωλ επί κέξνπο εξγαζηώλ ζα 

εθαξκνζζνύλ: 

Η εγθεθξηκέλε Τερληθή Πεξηγξαθή & Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

Τα εγθεθξηκέλα εληαία Τηκνιόγηα. 

Οη Επξωθώδηθεο. 

Oη Πξόηππεο Ειιεληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΕΤΕΠ) ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

Αληαγωληζηηθόηεηαο Υπνδνκώλ Μεηαθνξώλ Δηθηύωλ θαζώο θαη νη Πξνζωξηλέο 

Εζληθέο 

Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΕΤΕΠ) πνπ θαηαξηίζζεθαλ απν ην ΥΠΕΦΩΔΕ. 

Οη πξνδηαγξαθέο ΕΛ.Ο.Τ. θαη I.S.O. 

β. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ηωλ όζωλ 

θαζνξίδνληαη ζηελ 

Τερληθή 

Πεξηγξαθή - Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ εγθεθξηκέλε Οξηζηηθή Μειέηε ηνπ 

έξγνπ. 

Σεκεηώλεηαη όηη ηα πξόηππα θαη νη θαλνληζκνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη 

ζηηο πην 

πξόζθαηεο εθδόζεηο ηνπο, θαηά ην ρξόλν δεκνπξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ 

θαη ηωλ 

ζρεηηθώλ ηξνπνπνηήζεωλ. 
Διδικόηεπα για ηιρ Η/Μ εγκαηαζηάζειρ θα ιζσύοςν: 

-Για ηα Μησανολογικά: 
α)Η Τ.Ο.Τ.Δ.Δ. 2412/86 «Δγκαηαζηάζειρ ζε κηίπια και οικόπεδα. Αποσεηεύζειρ». 

β)Η Τεσνολογία εγκαηαζηάζευν και οι Τεσνικοί κανόνερ επιζηήμηρ πος ιζσύοςν ζε εςπυπαφκό 
κι εγσώπιο 

επίπεδο για αςηού ηος είδοςρ ηιρ εγκαηαζηάζειρ, 

γ)Τα Ππόηςπα ΔΛΟΤ και DIN. 
δ)Ο κανονιζμόρ ύδπεςζηρ και αποσέηεςζηρ ηηρ ΔΥΓΑΠ. 

-Για ηα Ηλεκηπολογικά: 
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1. Για ηην Ηλεκηπολογική Δγκαηάζηαζη ιζσύοςν: 

• Οι απαιηήζειρ ηος κηηπίος πος πποκύπηοςν από ηη σπήζη αςηού 
• Οι Κανονιζμοί ηυν ηλεκηπολογικών εγκαηαζηάζευν. 

2. Οι ηλεκηπολογικέρ εγκαηαζηάζειρ ηος κηηπίος θα ππέπει να έσοςν υρ κπιηήπια: 
• Την αζθάλεια, αξιοπιζηία και ηο σαμηλό κόζηορ λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζηρ, 

• Την μέγιζηη δςναηή εξοικονόμηζη ενέπγειαρ, 

• Την εςελιξία και πποζαπμογή ζε πιθανέρ αναδιαηάξειρ ηυν σώπυν. 
Για ηην επίηεςξη ηυν παπαπάνυ ζηόσυν πποβλέπονηαι ανηίζηοισα: 

• Η εγκαηάζηαζη καηάλληλος εξοπλιζμού, η σπήζη ςλικών ανθεκηικών ζε λειηοςπγία κάηυ 
από δςζμενείρ 

ζςνθήκερ 
• Η όδεςζη όλυν ηυν δικηύυν ηυν εγκαηαζηάζευν να είναι επιθευπήζιμη. 

 

Κανονιζμοί 
Για ηιρ ηλεκηπικέρ εγκαηαζηάζειρ καηά ηη διάπκεια ηηρ καηαζκεςήρ-επιζκεςήρ θα ππέπει να 

ληθθούν ςπότη οι παπακάηυ γενικοί κανονιζμοί καθώρ και επίζηρ και αςηοί πος αναθέπονηαι 
ζηα επιμέποςρ κεθάλαια ηος 

παπόνηορ. 

• Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζευν : 
(ΦΔΚ 59Β/11.4.55, ΦΔΚ 118Α/24.6.65 , ΦΔΚ 293Β/11.5.66 , ΦΔΚ 620Β/18.10.66. ΦΔΚ 

630Β/25.10.66.) 
Γιάηαγμα ‘’ Πεπί καηαζκεςήρ και λειηοςπγίαρ ηλεκηπικών εν γένει εγκαηαζηάζευν(ΦΔΚ 

89Α/1982 ) 
• Οδηγίερ ΓΔΗ 

• Τςποποιήζειρ DIN , BS , NEMA . 

Δγκεκπιμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ οδικού ηλεκηποθυηιζμού ΦΔΚ 573Β/1986. 
• ΔΛΟΤ ΗD 384 

• IEC 60909, DIN VDE 57102. 
 

Οι προμικειεσ υλικϊν ι καταςκευϊν, όπωσ περιγράφονται ςτο Αναλυτικό Τιμολόγιο 
Εργαςιϊν τθσ Μελζτθσ κα είναι εκείνεσ των ενδεικτικά αναφερόμενων εταιρειϊν/οίκων ι 
ιςοδφναμου τφπου.  
Επίςθσ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου κα τθρθκοφν οι περιβαλλοντικοί όροι που ζχουν εγκρικεί 
με τθν υπ. αρ. πρωτ. 1167/01-04-2013 τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ 
Σχεδιαςμοφ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ/Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ 
Σχεδιαςμοφ. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο  υμβατικά ςτοιχεία 
 Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ, είναι κατά τθ ςειρά ιςχφοσ τουσ τα 
παρακάτω: 

1. Το ςυμφωνθτικό. 
2. Θ παροφςα Διακιρυξθ. 
3. Το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ Εργαςιϊν με τιμζσ μονάδοσ  με επί 

μζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ και ζλεγχο ομαλότθτοσ. 
4. Ο Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 
5. Το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 
6. Θ Ειδικι και Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ. & Γ.Σ.Υ.) 
7. Οι Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ 
8. Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 
9. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν 

Υπθρεςία κακϊσ και οι Τεχνικζσ Μελζτεσ, που τυχόν κα ςυνταχκοφν από τον 
Ανάδοχο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, όπωσ τελικά κα εγκρικοφν 
από τθν Υπθρεςία.  
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10. Το Χρονοδιάγραμμα / Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά 
κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο  Εγγυιςεισ - Προκεςμία αποπεράτωςθσ 
Θ εγγυθτικι επιςτολι για τθν ςυμμετοχι ςτθ δθμοπραςία, κακϊσ επίςθσ και θ προκεςμία 
περατϊςεωσ του αντικειμζνου τθσ εργολαβίασ κακορίηονται λεπτομερϊσ ςτθ  διακιρυξθ. 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, που ανζρχεται ςε ποςοςτό 5%1 
επί του προχπολογιςμοφ του ζργου, χωρίσ τα κονδφλια του Φ.Ρ.Α., ιτοι ποςοφ # 
4.274,19 # Ευρϊ. 
 
ΑΡΘΡΟ  7ο  Πρόοδοσ καταςκευισ ζργου - Κυρϊςεισ 
1. Θ καταςκευι του ζργου ι τμθμάτων αυτοφ κακορίηεται από το χρονοδιάγραμμα 

καταςκευισ του ζργου που εγκρίνεται από τθν υπθρεςία. 
2. Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ καταςκευισ του ζργου 

(ολικζσ ι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ). 
3. Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε μζρα υπζρβαςθσ τθσ 

ςυνολικισ προκεςμίασ υπολογίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν.4412/16. 
4. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει γενικϊσ τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ, ι δεν ςυμμορφϊνεται ςτισ γραπτζσ εντολζσ τθσ διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 160 του Ν.4412/16. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όταν και όπωσ ενταλκεί από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία να 
τθρεί θμερολόγιο εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 216 του Ν.4412/16. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν επιβλζπουςα Υπθρεςία το χρονοδιάγραμμα 
καταςκευισ του ζργου με βάςθ τθ ςυνολικι και τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, εάν υπάρχουν. 
Το χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου, που ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο είναι 
θμερολογιακζσ εβδομάδεσ, τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςτοφν. 
Το χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθν μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει 
τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και 
ςυνοδεφεται από χρονικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. 
Το χρονοδιάγραμμα διορκϊνεται και κεωρείται από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία μζςα ςε 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν. 
Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου και 
αναπροςαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπει το άρκρο 146 παρ.3 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο  Γενικζσ υποχρεϊςεισ αναδόχου - Ειδικζσ δαπάνεσ και αποηθμιϊςεισ που τον 
βαρφνουν 
Οι γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου κακορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου, 
γενικϊσ ςτα άρκρα του Ν. 4412/16.  
Οι τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου αυτισ τθσ μελζτθσ αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ 
τελειωμζνθσ εργαςίασ ι προμικειασ υλικϊν. 
Οι τιμζσ αυτζσ καλφπτουν εξ ολοκλιρου τισ εργαςίεσ που αναφζρονται ςτθ μελζτθ και ςτισ 
πρότυπεσ προδιαγραφζσ, ανεξάρτθτα των μικρϊν ι μεγάλων δυςχερειϊν του αναδόχου, μθ 
δικαιουμζνου καμιάσ άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμιϊςεωσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ, εκτόσ των νομίμων ανακεωριςεων των ςυμβατικϊν τιμϊν 
μονάδοσ και των βλαβϊν εκ κεομθνίασ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε οριςμζνεσ δαπάνεσ, που περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδασ του 
τιμολογίου και δεν δικαιοφται γι’ αυτζσ καμία αποηθμίωςθ ο εργολάβοσ όπωσ : 

                                                           
1
    Και ευόσον σσντρέτοσν οι προϋποθέσεις μέτρι ποσοστό 10%. 
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Δαπάνεσ που προκφπτουν λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, βλαβϊν, επιςκευϊν 
μθχανθμάτων, θμερολογιακϊν εορτϊν, δϊρων κλπ.   
Κάκε γενικϊσ δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν καλι και 
ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςχετικι τιμι του τιμολογίου. 
Καμία αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ μπορεί να κεμελιωκεί εκ των υςτζρων ςτισ ποςότθτεσ των 
υλικϊν που ειςζρχονται ςε κάκε εργαςία ι ςτισ αποδόςεισ των εργατοτεχνιτϊν ι ςτισ τιμζσ 
των θμερομιςκίων και υλικϊν φςτερα από τθν ςυμμετοχι των αναδόχων ςτθν δθμοπραςία. 
Στο ποςοςτό των γενικϊν εξόδων του αναδόχου περιλαμβάνονται : 

 Οι δαπάνεσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, δθμοςιεφςεων διακθρφξεων, κθρφκεια, 
ςφναψθ ςυμβάςεωσ, εγκαταςτάςεωσ, εκτελζςεωσ και παραλαβισ ζργων. Οι μιςκοί και 
κάκε είδοσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κινιςεωσ διοικθτικοφ και τεχνικοφ 
προςωπικοφ του αναδόχου. Οι δαπάνεσ ιατρικισ περίκαλψθσ του προςωπικοφ του 
αναδόχου, κακϊσ επίςθσ και οι δαπάνεσ για τθν κανονικι λειτουργία των 
εγκαταςτάςεων (φδρευςθ, φωτιςμόσ, κζρμανςθ κλπ). 

 Ζξοδα αςφαλίςεωσ ι αποηθμιϊςεωσ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του εργολάβου 
κακϊσ επίςθσ και κάκε είδουσ ζξοδα αποηθμιϊςεωσ προσ τρίτουσ, Κάκε είδουσ φόροι, 
ζξοδα, τζλθ, ζξοδα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, τόκοι κινιςεωσ κεφαλαίων και λοιπζσ κάκε 
φφςεωσ επιβαρφνςεισ. 

 Ζξοδα εφαρμογισ των εγκεκριμζνων χαράξεων δοκιμισ των υλικϊν και γενικά κάκε 
φφςεωσ δοκιμζσ για τθν παράδοςθ των ζργων ςε κανονικι λειτουργία. Ζξοδα 
κακαριςμοφ των ζργων και των εργοταξίων και αποκομίςεωσ των προϊόντων ςε κζςεισ 
επιτρεπόμενεσ από τθν αςτυνομία. 

Επίςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο:  
(α) οι δαπάνεσ ςυμπλθρϊςεωσ και αναπροςαρμογισ τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςε μελζτθ 
εφαρμογισ. 
(β) οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι των 
ςτοιχείων τθσ μελζτθσ για τθν εκτζλεςθ γενικά του ζργου,  αναπαςςαλϊςεισ αξόνων οδϊν ι 
αγωγϊν δικτφου, χωροςτακμιςεισ, λιψεισ διατομϊν κλπ, όπου αυτό απαιτείται ι αφορά 
μικροπαραλλαγζσ υψομετρικζσ ι οριηοντιογραφικζσ  για τθ βελτίωςθ τθσ κατά μικοσ τομισ 
ι τθσ χαράξεωσ. 
(γ) οι δαπάνεσ λιψεωσ φωτογραφιϊν και λοιπόν παραςτατικϊν ςτοιχείων του 
εκτελοφμενου ζργου, θμερολογίου ζργου και βιβλίου καταμζτρθςθσ. 
(δ) οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ. Ο Ανάδοχοσ, όντασ 
υπεφκυνοσ για τθν από ςτατικισ πλευράσ επάρκεια των ζργων, υποχρεϊνεται να εκτελζςει, 
πλιρθ και ςφμφωνο προσ τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ ςτατικό ζλεγχο του δομικοφ μζρουσ 
των καταςκευϊν. Ο εν λόγω ςτατικόσ ζλεγχοσ κα αφορά, τόςο ςτθν ανωδομι των 
καταςκευϊν, όςο και ςτθν υποδομι αυτϊν, κα εκπονθκεί δε, ςφμφωνα με τα πραγματικά 
φορτία του τελικϊσ εγκατεςτθμζνου θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, τα οποία κα 
προςδιοριςτοφν, μετά τθν παραγγελία του, ςε ςυνάρτθςθ με παραςχόμενα ςτοιχεία από 
τουσ ειδικοφσ οίκουσ καταςκευισ των διαφόρων μθχανθμάτων και λοιπϊν ειδϊν.  
 
Πλεσ οι παραπάνω δαπάνεσ για εργαςίεσ ςτατικοφ ελζγχου, όπωσ και για τροποποίθςθ των 
διατάξεων, ςφμφωνα με τα πραγματικά δεδομζνα του εγκατεςτθμζνου θλεκτρομθχανολο-
γικοφ εξοπλιςμοφ, περιζχονται ςτα παραπάνω γενικά ζξοδα, κακϊσ επίςθσ και κάκε 
δαπάνθ μθ κατονομαηόμενθ ρθτά αλλά αναγκαία για τθν ορκι, ζντεχνθ και ςφμφωνα προσ 
τα ςυμβατικά ςτοιχεία, εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ι απαιτοφμενθ για τθν τακτοποίθςθ των 
ζργων από πάςθσ πλευράσ ςε εκτζλεςθ με τισ κείμενεσ διατάξεισ και κάκε είδουσ επιςφαλι 
ζξοδα και το όφελοσ εργολάβου. 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο  Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν- Ζλεγχοι αυτϊν 
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1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφεται τα αναγκαία υλικά για τα ζργα, που δεν 
προζρχονται από το ελεφκερο εμπόριο, από τισ κζςεισ που κακορίηονται από τθ ςφμβαςι 
του. 

2. Θ δαπάνθ για τθν αποκάλυψθ των λατομικϊν χϊρων, ορυχείων για τισ αποηθμιϊςεισ των 
ιδιοκτθτϊν τουσ για τθν χριςθ τουσ, κακϊσ επίςθσ και οι πικανζσ βλάβεσ ι ηθμιζσ ςτισ 
ιδιοκτθςίεσ τουσ, που προζρχονται από τθν εξαγωγι, μεταβολι και εναποκζτθςθ των 
υλικϊν, περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ των αντίςτοιχων εργαςιϊν, εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ του ζργου. 

3. Αν προκφψει πραγματικι αδυναμία χρθςιμοποιιςεωσ εν όλο ι εν μζρει των πθγϊν λιψεωσ 
των υλικϊν που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να βρει άλλεσ, θ 
χριςθ των οποίων κα γίνει από αυτόν, φςτερα από ζγκριςθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί με τθν ζγκριςθ αυτι τθσ Τεχνικισ 
Υπθρεςίασ. 

4. Αν ο ανάδοχοσ ζχει προβεί νόμιμα ςε προκαταρκτικζσ εργαςίεσ, οι δαπάνεσ για τθν 
προμικεια των υλικϊν από τισ ςυμβατικζσ πθγζσ αποηθμιοφνται για το αναπόςβεςτο μζροσ 
των δικαιολογουμζνων δαπανϊν. Αν ςτθ ςφμβαςθ δεν προβλζπονται πθγζσ λιψεωσ 
υλικϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τισ ανζβρει και να τισ δθλϊςει ςτθν Τ. Υ. πριν από τθν 
χρθςιμοποίθςι τουσ. 

5. Θ Τ.Υ. μπορεί να απαγορεφςει τθν χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλων και απρόςφορων κζςεων 
υλικϊν. 

6. Ρροκειμζνου για υλικά του εμπορίου, ο ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί αυτά τθσ 
καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ, ελαττϊματα, ςυμμορφοφμενοσ πάντοτε με 
τουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. 

7. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν, ςφμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα ςτουσ οικείουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Θ ποιότθτα των υλικϊν υπόκειται 
ςτον ζλεγχο τθσ Τ.Υ. θ οποία μπορεί να απαγορεφςει τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, προτοφ το 
ελζγξει. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να απομακρφνει τα ελεγχκζντα από τθν Υπθρεςία 
δόκιμα υλικά. Θ μθ ενάςκθςθ ελζγχου ι μθ πικανι διάγνωςθ ελαττωμάτων κατά τον 
ζλεγχο που ζγινε ςτα προςκομιςκζντα και χρθςιμοποιθκζντα υλικά δεν απαλλάςςει τον 
ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ για καλι εκτζλεςθ του ζργου. 

8. Για υλικά που προζρχονται από το Διμο ι τθν Κοινότθτα, τα οποία ο ανάδοχοσ διατάςςεται 
να χρθςιμοποιεί, κα τα χρθςιμοποιιςει και ςτθν περίπτωςθ πικανισ κακισ ποιότθτάσ τουσ, 
τθν ευκφνθ φζρει εκείνοσ που διατάςςει. 
 
ΑΡΘΡΟ  10ο  Μελζτθ ςυνκθκϊν του ζργου 

1. Ο εργολάβοσ με τθν προςφορά του αποδζχεται ότι μελζτθςε τθν φφςθ και τθν τοποκεςία 
των ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ δθλαδι τθν κζςθ του ζργου και των μερϊν 
αυτοφ και κυρίωσ (όςον αφορά) τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και εναποκικευςθ των 
υλικϊν, τθν ευχζρεια εξευρζςεωσ εργαςίμων χειρϊν, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθν 
καταβολι των οδϊν, τθν ανάγκθ καταςκευισ οδϊν προςπελάςεωσ, τισ μεταβολζσ των 
καιρικϊν ςυνκθκϊν, τισ διάφορεσ ανυψϊςεισ του φδατοσ των ποταμϊν, χειμάρρων, 
παλίρροιασ ι παρόμοιεσ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο του ζργου, το είδοσ, τθν ποιότθτα και 
ποςότθτα των υλικϊν που πικανόν κα ςυναντιςει πάνω και κάτω από το ζδαφοσ. Επίςθσ το 
είδοσ και τα μζςα που κα χρειαςτοφν προ τθσ ενάρξεωσ του ζργου και κατά τθν πρόοδο των 
εργαςιϊν και οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία μποροφν κακϋ οιονδιποτε τρόπο να 
επθρεάςουν τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. 

2. Ραράλειψθ του εργολάβου για τθν ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που 
αφορά τουσ όρουσ αυτοφσ, δεν τον απαλλάςςει τθσ ευκφνθσ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι 
του με τθ ςφμβαςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο Καταµζτρθςθ αφανϊν εργαςιϊν 
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1. Θ καταµζτρθςθ των αφανϊν εργαςιϊν κα γίνεται ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Άρκρου 
151 του Ν.4412/16.  

2. Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωµατϊνονται ςτο ζργο κα καταρτίηονται κατά τον χρόνο 
τθσ εκτζλεςθσ τουσ και ποτζ εκ των υςτζρων, πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν που κα 
βεβαιοφν ότι εκτελζςκθκαν ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ, τθν τεχνικι περιγραφι και τθν 
µελζτθ ι τισ τυχόν τροποποιιςεισ τουσ που επζφερε θ Υπθρεςία, αλλιϊσ κα κεωροφνται τα 
πρωτόκολλα άκυρα, ότι δεν εκτελζςκθκαν οι εργαςίεσ και ςυνεπϊσ δεν µποροφν να 
πιςτοποιθκοφν. 

3. Ειδικά για τισ εργαςίεσ επιχϊςεων με κραυςτό υλικό, που προθγοφνται τθσ κεμελίωςθσ των 
καταςκευϊν, τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν κα εγκρίνονται από τθν 
Δ/νουςα Υπθρεςία μετά τθν λιψθ των απαραίτθτων δοκιμίων και εφόςον προκφπτει από 
αυτά με ςαφινεια, ότι τα υλικά είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν τεχνικι περιγραφι 
και ζχει επιτευχκεί ο απαραίτθτοσ βακμόσ ςυμπίεςθσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο Επιµζτρθςθ εργαςιϊν 
Εργαςιϊν µε τιµζσ µονάδοσ 

1. Για τθν επιμζτρθςθ των εργαςιϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Τιµολόγιο Μελζτθσ του ζργου 
και   ςτισ εγκεκριµζνεσ και ιςχφουςεσ αναλφςεισ τιµϊν (ΑΤΟΕ, ΑΤΘΕ κ.λ.π.), 

2. Αν για κάποια εργαςία δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ επιµζτρθςθσ, κα 
επιµετρείται και κα πλθρϊνεται µε βάςθ τισ πραγµατικά και µόνον εκτελεςκείςεσ µονάδεσ, 
µθ λαµβανόµενθσ υπόψθ οποιαςδιποτε άλλθσ ςυνικειασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  Βλάβεσ ςτα ζργα. Αναγνϊριςθ αποηθµιϊςεων 

1. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καµιά αποηθµίωςθ από τον κφριο του ζργου γιά οποιαδιποτε 
βλαβθ επζρχεται ςτο ζργο, γιά οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά γιά 
οποιαδιποτε ηθµιά του που οφείλεται ςε αµζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι 
του προςωπικοφ του ι ςε µθ χριςθ των κατάλλθλων µζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, 
εκτοσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ 
βίασ. 

2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνoυν µε δικζσ 
του δαπάνεσ.  

3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 157 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  Πιςτοποιιςεισ – εντολζσ πλθρωμϊν - επιμετριςεισ 

1. Οι πιςτοποιιςεισ, οι εντολζσ πλθρωµϊν και οι επιµετριςεισ των εκτελουμζνων ζργων κα 
γίνονται µε τισ διατάξεισ των άρκρων 151 και 152 του Ν.4412/16, τουσ όρουσ τθσ εργο-
λαβικισ ςφµβαςθσ και τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.  

2. Οι τµθµατικζσ πλθρωµζσ κα υπόκεινται ςτισ κρατιςεισ εγγυιςεων, ςφµφωνα µε τθν 
ιςχφουςα νοµοκεςία και κα αποδίδονται ςφµφωνα µε τον Νόµο (άρκρο 152 του 
Ν.4412/16). 

3. Ρριν από τθν είςπραξθ των πιςτοποιιςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκοµίςει τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά :  

1. Τιµολόγιο κεωρθµζνο από τθν αρµόδια Οικονοµικι Εφορία.  
2. Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθµερότθτασ.  
3. Γραµµάτιο είςπραξθσ τθσ υπζρ του Δθµοςίου προκαταβολισ του φόρου ειςοδιµατοσ 

που αντιςτοιχεί ςτθν πιςτοποίθςθ.  
 
ΑΡΘΡΟ 15ο Αρτιότθτα των καταςκευϊν - µελζτθ του ζργου, τροποποιιςεισ µελζτθσ 

1. Ο κακοριςµόσ από τα ςτοιχεία τθσ µελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των 
ειδικϊν προδιαγραφϊν των επί µζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ 
εκτζλεςθσ καταςκευϊν, επί µζρουσ διαςτάςεισ κ.λ.π.) δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν 
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υποχρζωςθ να πάρει κάκε µζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εµφάνιςθ των διαφόρων ειδϊν 
καταςκευϊν που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία του κτιρίου.  

2. Για τθν εφαρµογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι 
από τα ςχζδια λεπτοµερειϊν ι από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι 
διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τµιµα του ζργου (όπωσ τοίχοι, 
διαχωριςτικά, κατϊφλια, επιχρίςµατα, κιγκλιδϊµατα κ.λ.π.) πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ϊσ 
προσ τθν καταςκευι, τθν αντοχι και καλι εµφάνιςθ του, όςο και ωσ προσ τθν άµεςθ 
ςφνδεςθ του µε τα υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τµιµατα του ζργου.  

3. Κάκε τµιµα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυµπλθρϊνεται άµεςα, κα πρζπει να 
καταςκευάηεται µε τθν δυνατότθτα να λειτουργεί ςτατικά αυτόνοµα.  

4. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωµα τθσ καταςκευισ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ςυµπλιρωςθ ι επανόρκωςθ, ςτο χρόνο που κα ορίςει θ 
Υπθρεςία, αλλιϊσ θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωµα να εκτελζςει αυτό ςε βάροσ και για 
λογαριαςµό του, άνευ ετζρου και µε τθν τιµι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ.  

5. Ο ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρµογι τθσ µελζτθσ είναι υποχρεωµζνοσ να προβεί ςε 
ςυςχετιςµό και αρικµθτικό ζλεγχο των αναγραφοµζνων ςτοιχείων και ςε περίπτωςθ 
αςυµφωνίασ να ηθτιςει ζγκαιρα και ζγγραφα από τον εργοδότθ τθν ςχετικι διόρκωςθ, 
χωρίσ να ζχει δικαίωµα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά, χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του 
εργοδότθ, γιατί ςφµφωνα µε τθν ςφµβαςθ αναλαµβάνει ρθτά να εφαρµόςει πιςτά τα 
ςχζδια τθσ µελζτθσ του ζργου και τα κακοριηόµενα ςτα τεφχθ τθσ µελζτθσ αυτισ.   
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  Ποιότθτα και τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

1. Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφµφωνα µε τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευµζνο 
προςωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνικι άποψθ και ςφµφωνα µε τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ του Άρκρου 158 του Ν.4412/16, τουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ γενικά και τισ εντολζσ 
του αρµοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ του ζργου.  

2. Για ακαταλλθλότθτα των υλικϊν ελαττϊµατα που διαπιςτϊνονται κατά τθν διάρκεια των 
εργαςιϊν και µζχρι τθσ οριςτικισ παραλαβισ, εφαρµόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 159 
του Ν.4412/16.  

3. Για τθν ευκφνθ του αναδόχου για ελαττϊµατα που διαπιςτϊνονται µετά τθν οριςτικι 
παραλαβι, ζχουν εφαρµογι οι πάγιεσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.  
 
Άρκρο 17ο  Ηµερολόγιο ζργου - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θµερολόγιο ζργου, ςφµφωνα µε το άρκρο 146 
του Ν.4412/16. Θ τιρθςθ θµερολογίου είναι βαςικόσ ςυµβατικόσ όροσ.  

2. Ο εργολάβοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να ςυντάςςει και να 
υποβάλει για ζλεγχο, λεπτοµερι διαγράµµατα των εγκαταςτάςεων ςε κάτοψθ και 
ςχθµατικι τοµι, όπωσ εκτελοφνται, επί των οποίων κα ςθµειϊνονται οι διαςτάςεισ ι το 
βάκοσ των εκάςτοτε εκτελουµζνων τµθµάτων, είτε είναι εµφανι είτε αφανι.  
 
Άρκρο 18ο Ευκφνθ του αναδόχου για τθν εφαρµογι τθσ µελζτθσ και για τθν πoιότnτα του 
ζργου 

1. Σφµφωνα µε τα ςυµβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 146 του 
Ν.4412/16 τόςο για τθν εφαρµογι τθσ µελζτθσ όςο και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των 
ζργων, µόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που αςκείται από τθν 
Υπθρεςία δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ αυτι.  

2. Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι εξ' ολοκλιρου µόνοσ υπεφκυνοσ γιά τθν εκλογι των υλικϊν που 
κα χρθςιµοποιιςει, τθν χρθςιµοποίθςθ τουσ και τθν εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ, 
ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθ παροφςασ, των ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
και των λοιπϊν ςυµβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.  
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3. Εντόσ δφο µθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλλει ςτθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία ςε δφο αντίτυπα, το Ρρόγραµµα Ροιότθτασ του Ζργου (Ρ.Ρ.Ε.), 
ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτισ ΔΕΕΡΡ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 1265 Β/18-10-2000), 
ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/611/24-7-2001 αποφάςεισ του ΥΡΕΧΩΔΕ και το άρκρο 158 του Ν.4412/16. Θ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία, εντόσ δζκα θµερϊν, επιςτρζφει ςτον ανάδοχο ζνα εγκεκριµζνο 
αντίγραφο, µαηί µε τισ τυχόν παρατθριςεισ τθσ. Εφ’ όςον κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν 
απαιτθκεί ανακεϊρθςθ του παραπάνω Ρ.Ρ.Ε., αυτό κα υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία.  
 
Άρκρο 19ο Αυξομείωςθ εργαςιϊν – Νζεσ Εργαςίεσ – Κανονιςμόσ Σιμϊν Μονάδοσ  

1. Πλα τα όρια ι ποςοςτά του άρκρου 95 του Ν.4412/16 αναφζρονται ςτθν κατά τον 
προχπολογιςµό προςφοράσ δαπάνθ του όλου ζργου, µειωµζνθ κατά το ποςό τθσ 
ανακεϊρθςθσ και τα ζξοδα ΔΕΘ. Για τθν αυξοµείωςθ των εργαςιϊν, τισ νζεσ εργαςίεσ, τισ 
υπερςυµβατικζσ εργαςίεσ και τθν τροποποίθςθ του προχπολογιςµοφ του ζργου ιςχφουν οι 
διατάξεισ του παραπάνω άρκρου.  

2. Αν θ αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου επιβάλλει τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ νζων επί 
µζρουσ εργαςιϊν, φςτερα πάντοτε από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ, κα ςυντάςςεται 
αντίςτοιχα Ρρωτόκολλο Κανονιςµοφ Τιµϊν Μονάδοσ Νζων Εργαςιϊν, ςφµφωνα µε τισ 
κείµενεσ διατάξεισ (άρκρο 186 του Ν.4412/16). 

3. Θ κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται βάςει των διατάξεων τθσ παρ. 8 του 
άρκρου 53 του Ν.4412/16.Ρροκειµζνου για νζα επί µζρουσ εργαςία που αφορά το τµιµα 
του ζργου που εκτελείται µε τιµζσ µονάδοσ, θ τιµι τθσ που κα κανονιςτεί ςφµφωνα µε τα 
παραπάνω κα µειϊνεται κατά το προςφερκζν από τον ανάδοχο ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ 
αντίςτοιχθσ ομάδασ ςτθν οποία υπάγεται και κα προςαυξάνεται κατά το εργολαβικό 
ποςοςτό (18%) για γενικά ζξοδα και όφελοσ του αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 20ο  Χφλαξθ υλικϊν ζργων, υπαρχουςϊν καταςκευϊν και μζςων προςταςίασ 
βλαςτιςεωσ 

1. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να φυλάςςει και να διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ όλα τα υλικά και τα 
μζςα οποιαςδιποτε φφςεωσ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ ιδιοκτθςίασ του δθμοςίου κακϊσ 
και τθσ εκτελοφμενθσ από αυτόν εργαςίεσ. Πλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότου για τθν 
περίφραξθ ι τθν απαιτοφμενθ ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτισ κα εκτελείται από τον 
εργολάβο, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Σχετικζσ διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ 
εκτελοφνται από τον εργολάβο και ςε αντίκετθ περίπτωςθ τα μζτρα προςταςίασ φυλάξεωσ 
ι διατθριςεωσ, λαμβάνονται από τον εργοδότθ Διμο ι Κοινότθτα και οι ςχετικζσ δαπάνεσ 
καταλογίηονται ςτον εργολάβο. 

2. Ο εργολάβοσ οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν προςταςία και 
φφλαξθ όλων των κοινωφελϊν και κάκε φφςεωσ ζργων, που βρίςκονται κοντά ςτα 
εκτελοφμενα ζργα για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ι διακοπισ τθσ λειτουργίασ τουσ. Οι ηθμιζσ που 
κα γίνουν από αμζλεια του εργολάβου επανορκϊνονται αμζςωσ από τον ίδιο. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ αποκατάςταςθ γίνεται από τον εργοδότθ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
εργολάβου. Επίςθσ ο εργολάβοσ υποχρεϊνεται να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν από άλλουσ εργολιπτεσ, που χρθςιμοποιοφνται από τον εργοδότθ για τθν 
εκτζλεςθ εργαςιϊν, που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςι του ι εξαιρζκθκαν 
αργότερα και νόμιμα από αυτόν, κακϊσ επίςθσ και ςτο προςωπικό αυτϊν ι του εργοδότου 
ι κάκε άλλθσ αρχισ που απαςχολείται για τθν εκτζλεςθ του ζργου, μζςα ι κοντά ςτο 
εργοτάξιο. 

3. Ο εργολάβοσ οφείλει να προςτατεφει τθν υπάρχουςα βλάςτθςθ, όπωσ δζντρα, κάμνουσ και 
καλλιεργθμζνεσ εκτάςεισ, που βρίςκονται  ςτθν περιοχι του ζργου, εφ’ όςον θ βλάςτθςθ 
αυτι δεν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ του, κατά τθν κρίςθ του εργοδότθ. Ο εργολάβοσ κα 
είναι υπεφκυνοσ για κάκε αυκαίρετθ κοπι ι βλάβθ δζντρων, κάμνων και καταςτροφι 
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φυτείασ που κα προκλθκεί από κακό χειριςμό των μθχανθμάτων του, τθν εναπόκεςθ 
υλικϊν κλπ. 
 
ΑΡΘΡΟ  21ο  Πρόλθψθ ατυχθμάτων και μζτρα Τγιεινισ  

1. Ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ που απορρζουν από τθ ςφμβαςι 
του και τισ κείμενεσ διατάξεισ, είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει όλα τα κατάλλθλα μζτρα και 
να τθρεί τισ διατάξεισ και τουσ κανονιςμοφσ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων, κακϊσ επίςθσ 
και για τθν υγεία και για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό του και για κάκε τρίτον. Τα γαιϊδθ ορφγματα κα υποςτθρίηονται πάντοτε 
κακϊσ επίςθσ και τα ορφγματα γενικά μζςα ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ τα οποία επιπλζον 
κα επιςθμαίνονται κατά τθ νφχτα με φϊτα. Σχετικά με τθν λιψθ μζτρων αςφάλειασ είναι 
υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι μελζτθ ικριωμάτων, 
μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα. 

2. Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ να ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ επιτόπιουσ ςχετικοφσ 
κανονιςμοφσ και τισ αςτυνομικζσ διατάξεισ. 

3. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων και κανονιςμϊν και τθ 
λιψθ μζτρων προςταςίασ περιβάλλοντοσ.  

4. Επιπλζον ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ελζγξει, να ςυμπλθρϊςει και να προςαρμόςει 
(να αναςυντάξει) το Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Αςφάλειασ και 
Υγείασ (Φ.Α.Υ.) τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ του ζργου, τα οποία κα τθρεί κατά τθ διάρκεια 
του ζργου ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, και να ορίςει ςυντονιςτι ςε κζματα 
αςφάλειασ και υγείασ του ζργου. 

5. Το Φ.Α.Υ. κα αποτελεί και απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι 
ςφμφωνα με τθν παρ.7 του άρκρου 170 και τθν παρ.8 του άρκρου 172 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ  22ο  Εγκαταςτάςεισ εργολάβου, Υδωρ, Χωτιςμόσ 

1. Ρροςωρινά κτίςματα, εργαςτιρια, γραφεία κ.λπ. μποροφν να καταςκευαςτοφν από τον 
εργολάβο, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του εργοδότου. Τα προςωρινά αυτά 
κτίςματα και ζργα κα παραμείνουν ςτθν ιδιοκτθςία του. Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ 
να προμθκεφει και να ςυντθρεί με δικζσ του δαπάνεσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ 
υδρεφςεωσ που να εξαςφαλίηουν επαρκι παροχι νεροφ για τα ζργα και το προςωπικό. 

2. Επίςθσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τθ λειτουργία των 
εγκαταςτάςεϊν του και για τθ χριςθ των εργαηομζνων ςε νυχτερινζσ εργαςίεσ κ.λπ. 
 
ΑΡΘΡΟ  23ο  Ψριςθ του ζργου προ τθσ αποπερατϊςεϊσ του 

1. Αν ςτθ ςφμβαςθ του ζργου ι τθ φφςθ των εργαςιϊν προβλζπεται θ παράλλθλθ χριςθ 
αυτοφ κατά τθν εκτζλεςι του, παραδίδεται ςε χριςθ μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ και με τθν απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ μπορεί να 
παραδοκεί ςε χριςθ το ζργο ι αποπερατωκζν τμιμα αυτοφ, εφόςον κρικεί δυνατι θ χριςθ 
αυτι. 

3. Ρρο τθσ παραδόςεωσ ςτθ χριςθ ςυντάςςεται πρακτικό για τθν κατάςταςθ των ζργων προσ 
χριςθ. Το πρακτικό αυτό ςυντάςςεται μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ Τ.Υ., του επιβλζποντοσ 
και του αναδόχου του ζργου. Αν ο ανάδοχοσ κλικθκε αρμόδια και δεν παραβρζκθκε, το 
πρακτικό ςυντάςςεται και ςε απουςία του και κοινοποιείται και ςε αυτόν. Το ίδιο 
εφαρμόηεται όταν ο ανάδοχοσ αρνθκεί να υπογράψει το πρακτικό. Θ παράδοςθ προσ 
χριςθ δεν αποτελεί και παραλαβι του ζργου.  
 
Άρκρο 24ο Δοκιµζσ εγκαταςτάςεων 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται αµζςωσ µετά τθν περάτωςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων να κάνει µε 
δικά του µζςα, όργανα και δαπάνεσ, (ς' αυτζσ περιλαµβάνεται θ δαπάνθ προµικειασ 
καυςίµων και ενοικίαςθσ Θ/Η για τθν δοκιµι των αντλιϊν ι θ δαπάνθ κατανάλωςθσ 
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θλεκτρικισ ενζργειασ για κάκε είδουσ δοκιμι, κλπ), τισ απαιτοφµενεσ δοκιµζσ, οι οποίεσ κα 
επαναλαµβάνονται µζχρι πλιρουσ ικανοποίθςθσ των απαιτουμζνων αποτελεςµάτων, οπότε 
και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιµϊν που κα υπογράφεται από τον επιβλζποντα 
µθχανικό και τον ανάδοχο και κα περιλαµβάνεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ.  

2. Οι δοκιµζσ κα εκτελοφνται ςφµφωνα µε τουσ ιςχφοντεσ κανονιςµοφσ.  
3. Ο ανάδοχοσ οφείλει µε τθν αποπεράτωςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και πριν από τθν 

παραλαβι τουσ, να ςυντάξει χωρίσ πρόςκετθ αµοιβι και να υποβάλει ςτθν Επίβλεψθ ςε 
δφο (2) αντίγραφα, πλιρεισ και λεπτοµερειακζσ οδθγίεσ χειριςµοφ, λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων, που εκτελζςκθκαν απ' αυτόν. Μία ςειρά από τισ οδθγίεσ 
αυτζσ καταχωρείται ςτο φάκελο τθσ επίβλεψθσ, ενϊ θ άλλθ διαβιβάηεται ςτο αρχείο του 
κυρίου του ζργου.  

4. Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων να διδάξει ςτο 
προςωπικό του κυρίου του ζργου, τθν χριςθ και τον χειριςµό των εγκαταςτάςεων.  

5. Κατά τον χρόνο τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου οφείλει να επικεωρεί κατά 
κανονικά χρονικά διαςτιµατα τισ εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε αρίςτθ κατάςταςθ, 
χωρίσ πρόςκετθ αµοιβι γι' αυτό. Γενικά για τθν υποχρεωτικι ςυντιρθςθ των ζργων και το 
χρόνο εγγφθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν.4412/16.  

6. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθµιά για τθν οποία ευκφνεται ο 
ίδιοσ, µζςα ςτθν προκεςµία, που κα του οριςκεί για το ςκοπό αυτό, ο κφριοσ του ζργου 
ζχει το δικαίωµα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' ευκείασ, ςε βάροσ και για 
λογαριαςµό του αναδόχου.  
 
Άρκρο 25ο Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λιψθ φωτoγραφιϊν 

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ µε τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν 
προςωρινι παραλαβι να ςυντάξει µε δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε δφο (2) αντίγραφα 
ςτθν Υπθρεςία ςχζδια εφαρμογισ με τθν ζνδειξθ «ωσ καταςκευάςτθκε»: 

1. Τοπογραφικά διαγράµµατα ςε κλίµακα 1 : 200 των τελικϊν διατάξεων τθσ δεξαμενισ 
του οικιςμοφ, του ταχυδιχλιςτθρίου και του οικοπζδου του, τθσ πεηογζφυρασ μετά 
των φρεατίων, του φράγματοσ και των οδϊν πρόςβαςθσ ςτο ταχυδιχλιςτιριο και ςτο 
φράγμα  µε υψοµετρικζσ και οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ.  

2. Ακριβι διαγράµµατα ςε κλίµακα 1 : 50, κεµελιϊςεων - ξυλοτφπων (κατόψεων και 
τοµϊν) µε τον οπλιςµό, ςτα οποία κα αναγράφονται τα πραγµατικά ςτοιχεία των επί 
µζρουσ τιµθµάτων, όπωσ βάκθ, διαςτάςεισ, κζςεισ, διατοµζσ κλπ. πλιρωσ 
ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικϊσ εκτελεςκζντα ζργα.  

3. Καταςκευαςτικά αρχιτεκτονικά ςχζδια ςε κλίµακα 1 : 50.  
4. Καταςκευαςτικά ςχζδια των θλεκτρολογικϊν και υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων, 

πινάκων ιςχφοσ και γενικϊσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων ςε κλίµακα 1 : 50, όπωσ 
ακριβϊσ αυτζσ εκτελζςκθκαν, που να περιλαµβάνουν λεπτοµερι διαγράµµατα 
διάταξθσ και εκτζλεςθσ των εγκαταςτάςεων και ςχζδια κάτοψθσ, όπου κα 
ςθµειϊνεται θ κζςθ, το µζγεκοσ και θ ςυνδεςµολογία των μθχανθμάτων και του 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κ.λ.π. 

2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει µε δαπάνεσ του, ζγχρωµεσ 
φωτογραφίεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ εκτζ-
λεςθσ του ζργου και µετά το πζρασ των εργαςιϊν, ςφµφωνα µε τισ υποδείξεισ τθσ 
Υπθρεςίασ. Οι φωτογραφίεσ αυτζσ πρζπει να είναι ψθφιακζσ, ευκρινείσ και υψθλισ 
ανάλυςθσ τουλάχιςτον 10 MP. Οι φωτογραφίεσ κα εκτυπϊνονται ςε τρία (3) αντίτυπα κάκε 
µία, ςε µεγζκυνςθ 18 Χ 27, ςε ειδικό λευκό φωτογραφικό χαρτί αναλόγου πάχουσ. 
 
Άρκρο 26ο Εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία ι άλλουσ αναδόχουσ - Χκορζσ 
από εγκαταςτάςεισ και από τον ανάδοχο.  
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1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να µθν παρεµποδίηει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που δεν 
ςυµπεριλαµβάνονται ςτθν ςφµβαςθ του, από άλλουσ εργολιπτεσ που ζχει εγκαταςτιςει ο 
κφριοσ του ζργου, να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ τουσ, µε τα µζςα που χρθςιµοποιεί 
(ικριϊµατα κλπ) και να ρυκµίηει τθν εκτζλεςθ των εκτελουµζνων από αυτόν εργαςιϊν, 
οφτωσ ϊςτε να µθν παρεµποδίηεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον κφριο του ζργου ι από 
άλλουσ εργολιπτεσ.  

2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να ανοίγει, να µορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι 
κατάςταςθ τισ απαιτοφµενεσ, µε βάςθ τισ θλεκτροµθχανολογικζσ µελζτεσ και τισ οδθγίεσ 
τθσ επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ, φωλιζσ και αφλακεσ, για τον εντοιχιςµό ςωλινων ι 
οποιοδιποτε άλλων ςτοιχείων Θ/Μ εγκαταςτάςεων, χωρίσ καµία ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ 
γιατί οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαµβάνονται ςτθν οικονοµικι προςφορά του.  

3. Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ ι θ µόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν, και 
αυλάκων ςε καταςκευζσ από ςκυρόδεµα, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα 
µθχανικοφ.  

4. Οποιαδιποτε φκορά ι ηθµιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε 
οποιαδιποτε καταςκευι, βαρφνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµζνοσ να τθν 
αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν τθν ηθµιά ι τθν φκορά, 
ςτθν προτζρα τουσ κατάςταςθ.  
 
Άρκρο 27ο κυροδζµατα 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεµα οποιαςδιποτε κατθγορίασ, ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να ςυµµορφϊνεται πλιρωσ µε τισ διατάξεισ του Kανoνιςμοφ 
Tεχνoλογίασ Σκυροδζµατοσ, (ΦΕΚ 266/Β/9-5-85) µε το παράρτθµα που τον ςυνοδεφει και 
τισ παραµζνουςεσ ςε ιςχφ διατάξεισ του Β.Δ. τθσ 18-2-54, περί κανονιςµϊν για τθν µελζτθ 
και εκτζλεςθ οικοδοµικϊν ζργων εξ' οπλιςµζνου ςκυροδζµατοσ (ΦΕΚ 160/A/54).  

2. Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ ελζγχων και προελζγχων βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. Πµοια 
τον ανάδοχο βαρφνουν και όλεσ οι αποηθµιϊςεισ Α, Β, Γ και Δ τθσ παρ. 13.7.7, του 
Κανονιςµοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζµατοσ.  

3. Θ ςυµπφκνωςθ του ςκυροδζµατοσ όλων των οπλιςµζνων τµθµάτων καταςκευισ κα γίνεται 
µε χριςθ δονθτϊν, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθµίωςθ του αναδόχου λόγω χριςεωσ δονθτϊν, θ 
οποία κεωρείται ότι περιλαµβάνεται ςτισ ςυµβατικζσ τιµζσ µονάδοσ εργαςιϊν και ςτα κατ' 
αποκοπι τιµιµατα του ζργου.  

4. Γιά τον ζλεγχο του ςκυροδζµατοσ κα εκτελοφνται δοκιµζσ αντοχισ µε λιψθ δοκιµίων κατά 
τθν διάςτρωςθ του. Θ λιψθ και οι δοκιµζσ των δοκιµίων κα πραγµατοποιοφνται µε 
δαπάνεσ του αναδόχου, µε τθν παρουςία και τισ οδθγίεσ τα 

5. θσ επίβλεψθσ (τρία δοκίµια θµερθςίωσ για κάκε ςφνκεςθ και για κάκε 100 Μ3 
ςκυροδζµατοσ).  

6. Λιψθ πυρινων (καρϊτων) καταςκευϊν από ςκυρόδεµα και δοκιµι τθσ αντοχισ τουσ κα 
γίνεται µε δαπάνεσ του αναδόχου, κατόπιν εντολισ τθσ Υπθρεςίασ.  
 
Άρκρο 28ο Ψριςθ ζργoυ ι τµιµατοσ του πριν από τθν αποπεράτωςθ 

1. Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα µε τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιµοποιεί το όλο 
ζργο ι τµιµα του, αν κατά τθν κρίςθ του, αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (διοικθτικι παραλαβι 
για χριςθ).  

2. Θ πάρα πάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο ι ότι αυτό 
εκτελζςτθκε καλά και διατθρεί όλα τα δικαιϊµατα του να ελζγξει και να παραλάβει εν 
καιρϊ το ζργο, ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ και τουσ ςυµβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ δεν 
απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
ςφµβαςθ.  

3. Θ πάρα πάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν.4412/16.  
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Άρκρο 29ο φνδεςθ µε δίκτυα Ο.Κ.Ω 
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει µε κάκε δυνατό τρόπο να γίνει θ ςφνδεςθ του 

Κεντρικοφ Διανομζα µε το δίκτυο τθσ ΔΕΘ. 
2. Θ δαπάνθ τθσ πάρα πάνω ςφνδεςθσ βαρφνει τον εργοδότθ που τθν καταβάλει είτε απ' 

ευκείασ ςτουσ Ο.Κ.Ω., είτε ςτον ανάδοχο, ςτθν περίπτωςθ που ο τελευταίοσ τισ ζχει ιδθ 
προκαταβάλει, φυςικά µε τθν προςκόµιςθ πάντοτε των ςχετικϊν εξοφλθτικϊν αποδείξεων 
κλπ. νοµίµων εγγράφων. 
 
Άρκρο 30ο Εξυπθρζτθςθ μεταφοράσ υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ Επίβλεψθσ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται µε δαπάνεσ του να διακζςει ςτθν υπθρεςία επίβλεψθσ του ζργου, 
οποτεδιποτε του ηθτθκεί και οποιαδιποτε εργάςιµθ θµζρα ι ϊρα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφµβαςθσ ζωσ τθν προςωρινι παραλαβι, επιβατικό αυτοκίνθτο για επίςκεψθ των ζργων 
 
Άρκρο 31ο Εξυπθρζτθςθ Οργανιςµϊν και επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.) 

1. Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι µπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. που κα πρζπει να µεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ.  

2. Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καµία ανάµιξθ, υποχρεοφται όµωσ να 
παρζχει κάκε διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςθ τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε 
αποηθµίωςθ για λόγουσ κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου του 
 
Άρκρο 32ο Κακαριςµόσ καταςκευϊν - εργοταξίων - εγκαταςτάςεων 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τµιµατοσ του ζργου ι 
του όλου ζργου µετά τθν περαίωςθ του, να αφαιρζςει και να αποµακρφνει από όλουσ τουσ 
χϊρουσ του εργοταξίου και των γφρω δρόµων, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, 
απορρίµµατα, µθχανιµατα, εργαλεία, ικριϊµατα, προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ 
και περιφράγµατα, πλεονάηοντα χριςιµα ι άχρθςτα υλικά, να κακαρίςει µε ειδικευµζνο 
προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ του κτιρίου και του εργοταξίου, για τθν παράδοςθ τουσ 
απολφτωσ κακαρϊν και γενικά να µεριµνιςει για ότι απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ζργο να 
παραδοκεί κακ' όλα ζτοιµο για χριςθ και λειτουργία.  

2. Αν µετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςία ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ πάρα πάνω 
εργαςίεσ, µζςα ςε χρονικό διάςτθµα δζκα (10) θµερολογιακϊν θµερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ εντολισ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του 
αναδόχου, τθσ δαπάνθσ παρακρατοφµενθσ από τθν αµζςωσ επόµενθ πλθρωµι. 
 
ΑΡΘΡΟ 33ο  Αρχαιότθτεσ 
Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει αμζςωσ και χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ 
ςτθν Τ.Δ.Α. τθν πικανι εμφάνιςθ κατά τθν καταςκευι των ζργων αρχαιοτιτων ι 
οποιαςδιποτε φφςθσ ζργων τζχνθσ, για τα οποία ζχουν εφαρμογι οι κείμενεσ διατάξεισ 
περί αρχαιοτιτων. Σε περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ τθσ προόδου των ζργων για τθν 
παραπάνω αιτία χορθγείται ανάλογθ παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 147 και 148 του Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ  34ο  Σοπογραφικζσ εργαςίεσ - Εφαρμογζσ ςτο ζδαφοσ 
Κάκε εργαςία που κατά τθν κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ είναι αναγκαία για τθν εφαρμογι των 
εγκεκριμζνων χαράξεων ςτο ζδαφοσ, εκτελείται επιμελϊσ από τον εργολάβο, με τισ οδθγίεσ 
τθσ Υπθρεςίασ που κα ελζγχει και τθν ακρίβειά τθσ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
διαγωνιςμοφσ. Οι δαπάνεσ των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά μζςα και προςωπικά, 
βαρφνουν τον εργολάβο. 
 
ΑΡΘΡΟ  35ο  Απαλλοτριϊςεισ 
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1. Οι απαιτοφμενεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου απαλλοτριϊςεισ κα γίνουν με φροντίδα του 
εργοδότου κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Τον εργοδότθ βαρφνουν οι επιδικαηόμενεσ 
αποηθμιϊςεισ. 

2. Καμία ευκφνθ ι υποχρζωςθ δεν αναλαμβάνει ο εργοδότθσ απζναντι του εργολάβου παρά 
μόνο τθ χοριγθςθ αναλόγου παρατάςεωσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ περατϊςεωσ του 
ζργου για τθν περίπτωςθ κακυςτεριςεωσ τθσ εκτελζςεωσ του, λόγω τθσ αναγκαςτικισ 
απαλλοτριϊςεωσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του εργολάβου. 
 
ΑΡΘΡΟ  36ο  Ψρόνοσ εγγυιςεωσ – Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι του ζργου 

1. Ο  χρόνοσ  εγγφθςθσ  ορίηεται  ςε  ΔΕΚΑ ΡΕΝΤΕ  ΜΘΝΕΣ  και  μετράται  ςφμφωνα  με  το  
άρκρο  171, παρ.1 του Ν.4412/16. Κατά  το  χρονικό  αυτό  διάςτθμα   ο  εργολάβοσ  είναι  
υποχρεωμζνοσ να  διατθρεί  το  ζργο  ςε  καλι  κατάςταςθ  , δθλαδι  να  το  επιςκευάηει  
και  να  διορκϊνει  κάκε  βλάβθ ι  φκορά , που  οφείλεται  ςτθν  ςυνικθ  χριςθ  του  ζργου  
, με  δικά  του  ζξοδα .  

2. Το  ζργο  παραλαμβάνεται  προςωρινά , ςφμφωνα  με  τθν  νομοκεςία  που  διζπει  το  
ζργο.  

3. Το  ζργο  παραλαμβάνεται  οριςτικά  μετά  τθν  λιξθ  του  χρόνου  εγγφθςθσ  του  και  
ςυγκεκριμζνα  το  αργότερο  μζςα  ςε  ζνα  δίμθνο  από  τθν  λιξθ  του  χρόνου  εγγφθςθσ  
του  ζργου  και  μζςα  ςε  τριάντα  (30)  θμζρεσ  από  τθν  ζγγραφθ  ειδοποίθςθ  του  
εργολάβου, ςχετικά  με  τθν  οριςτικι  παραλαβι .  
 
ΑΡΘΡΟ  37ο  Καταβολι προσ Ι.Κ.Α. και λοιποφσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ - Σελικόσ 
(εξοφλθτικόσ) λογαριαςμόσ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται όπωσ εκτόσ από τισ καταβαλλόμενεσ κάκε φορά νόμιμεσ ςτο 
Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΙΚΑ) και τουσ άλλουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ, τισ 
κακοριηόμενεσ από τουσ παραπάνω Οργανιςμοφσ επί των μιςκϊν και θμερομιςκίων του 
προςλαμβανομζνου απ’ αυτόν εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και κάκε φφςεωσ 
απαςχολουμζνων ςτα ζργα προςωπικοφ του, να μεριμνά για τθν τακτικι μιςκοδοςία του 
πιο πάνω προςωπικοφ και των κάκε φφςεωσ ειςφορϊν και κρατιςεων που βαρφνουν τουσ 
εργαηομζνουσ ευκυνόμενοσ ςε κάκε περίπτωςθ παραλείψεωσ και υποχρεοφμενοσ ςτθν 
καταβολι των ειςφορϊν με δικζσ τουσ δαπάνεσ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του κυρίου 
ζργου. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να προςκομίηει ςτθν Τ.Υ. τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια του 
προςωπικοφ του ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υπάγεται αυτό ςτισ Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ. Σε 
περίπτωςθ μθ προςκομίςεωσ τουσ θ Τ.Υ. δικαιοφται να εφαρμόςει ανάλογθ κράτθςθ ςτουσ 
εκδιδόμενουσ κάκε φορά λογαριαςμοφσ πλθρωμισ του, μζχρι και του χρόνου 
προςκομίςεωσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

3. Αν ο ανάδοχοσ δεν ςυνάψει τισ παραπάνω αςφάλειεσ ι δεν καταβάλει τα αςφάλιςτρα, θ 
επιβλζπουςα υπθρεςία προβαίνει ςτθ ςφναψθ τθσ αςφάλειασ ι ςτθν καταβολι των 
αςφαλίςτρων ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κρατεί τισ γενόμενεσ δαπάνεσ 
από τουσ λογαριαςμοφσ του. 

4. Ο τελικόσ (εξοφλθτικόσ) λογαριαςμόσ κα εκδοκεί μετά τθν ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα 
Υπθρεςία του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. 

5. Για τθν εξόφλθςθ κάκε λογαριαςμοφ υποχρεϊνεται ο ανάδοχοσ να προςκομίςει ςτθν 
υπθρεςία βεβαίωςθ του ΙΚΑ, ότι ζχει εκπλθρϊςει τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του. 
 
Άρκρο 38ο Σοποκζτθςθ κτιρίου ςτο οικόπεδο 
θτϊσ δθλοφται ότι, ο εργοδότθσ, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, µπορεί να µεταβάλει τθν 
τοποκζτθςθ των καταςκευϊν ςτο τοπογραφικό διάγραµµα και ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ς' 
αυτό χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθµίωςθ γι' αυτό το λόγο. 
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ΑΡΘΡΟ  39ο Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 
1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να εγκαταςτιςει µε δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο, όλα 

τα προβλεπόµενα από τουσ όρουσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.Δ. 447/75, όπωσ αυτό 
ςυµπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε µεταγενζςτερα.  

2. Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ να µεριµνιςει για τθν 
ζκδοςθ κάκε κατά νόµο αδείασ, κακιςτάµενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 
κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ 
υποχρεϊνεται να υποβάλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ για παροχζσ και ςυνδζςεισ µε ΔΕΘ, ΟΤΕ 
κλπ. και να καταβάλει κάκε δυνατι φροντίδα για τθν πραγµατοποίθςθ τουσ.  

3. Επίςθσ πρζπει να µεριµνιςει για τθν τιρθςθ ςτα εργοτάξια όλων των ςτοιχείων που 
απαιτοφνται από τον Νόµο, για τθν εφαρµογι των µζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να 
λθφκοφν ς' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, περί αςφάλειασ των εν τοισ οικο-
δοµικζσ εργαςίεσ αςχολουµζνων µιςκωτϊν, περί µζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ 
οικοδοµικϊν εργαςιϊν και περί µζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε 
εργοτάξια οικοδοµϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρµοδιότθτοσ πολιτικοφ µθχανικοφ και κά-
κε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου.  

4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρµόηει τισ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθµάτων 
αςτυνοµικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ ι ατφχθµα 
που κα ςυµβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ, από ενζργειεσ που ζχουν άµεςθ 
ι ζµµεςθ ςχζςθ µε τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει ςτο εργοτάξιο (τόπο καταςκευισ του ζργου) και 
ςε ευκρινζσ ςθµείο, πινακίδα ςτθν οποία κα αναφζρεται:  

Α. Ο τίτλοσ του Ζργου και ο φορζασ καταςκευισ του  
Β. Ο προχπολογιςµόσ και θ πθγι χρθµατοδότθςθσ  
Γ. Θ καταςκευάςτρια Εργολθπτικι Επιχείρθςθ  
Δ. Οι µελετθτζσ του ζργου.  
Ε. Θ επιβλζπουςα Υπθρεςία και θ οµάδα επίβλεψθσ.  

6. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθµα που κα οφείλεται ςτθ µθ λιψθ 
των απαιτουµζνων µζτρων αςφαλείασ.  

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αµζςωσ ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, όλεσ τισ 
απευκυνόµενεσ ι κοινοποιοφµενεσ ς' αυτιν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, 
ςχετικά µε µζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ς' όλθ τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου.  

8. Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ για το 
απαςχολοφµενο εργατοτεχνικό κλπ. προςωπικό, που απαςχολείται ςτθν εκτζλεςθ του 
ζργου, ςτθν περίπτωςθ που κα ςυµβεί ατφχθµα ς' αυτό.  

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το παρά πάνω προςωπικό του ςτο Κδρυµα 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΙΚΑ) και το κατά κατθγορία εργαηοµζνων Ταµεία Επικουρικισ 
Αςφάλιςθσ. Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε εργαηόµενοσ δεν υπάγεται ςτισ περί ΙΚΑ 
διατάξεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςµζνθ από το κράτοσ 
αςφαλιςτικι εταιρεία  

10. Ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 138 
του Ν.4412/16.  

11.  
ΑΡΘΡΟ  40ο  Ευκφνθ εργολάβου 
Διευκρινίηεται ότι, τόςο για τθν εφαρμογι των μελετϊν όςο και για τθν ποιότθτα και 
αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ αυτϊν, οι δε κάκε φφςεωσ ζλεγχοι 
που κα γίνουν από τθν Υπθρεςία, δεν απαλλάςςουν τον ανάδοχο τθσ ευκφνθσ αυτισ. 
Τονίηεται ότι ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει 
όργανα και λοιπά μζςα (λειτουργίασ εργαςτθρίου κλπ) για τθν εκλογι των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, τθν χρθςιμοποίθςι τουσ και γενικά τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ κατά 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, των οικείων τεχνικϊν 
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προδιαγραφϊν και λοιπϊν εγκεκριμζνων ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων. Ο Εργολάβοσ 
βαρφνεται με όλεσ τισ δαπάνεσ εργαςτθριακοφ ελζγχου των καταςκευϊν που κα 
απαιτθκοφν κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ ςε όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου κακϊσ 
και μετά τθν περάτωςι του. 
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Τπθρεςιϊν 

     Διμου ουφλίου 

     
      
      ΓΟΤΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

   

ΚΟΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

 Δρ. Πολ. Μθχ. - Αρχ/γοσ 

   

       Πολιτικόσ Μθχανικόσ  
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ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
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ΓΡΔΤΗ ΛΑΒΑΡΩΝ » 
 

 

 

 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ (ΦΑΤ) 

(Π.Γ. 305/96, άρθρο 3 παράγραφοι 3, 7, 8, 9, 10, 11) 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

Α.   ΓΔΝΙΚΑ ............................................................................................................................. 3 

B.  ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ .................................................................................................... 4 

Γ.   ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ............................................................................................................. 6 

Γ.   ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ......................................................................... 6 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 3 

Α.   ΓΔΝΙΚΑ 
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Γ/ΝΗ ΔΡΓΟΤ: ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΒΑΡΩΝ, Γ.Δ. ΟΡΦΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  22/2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   217/2016 ΑΠΟΦΑΗ Γ.. ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:   ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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B.  ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

B1.  ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο κεηαηόπηζεο ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ 

ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο Λαβάξσλ, ζην ύςνο ηνπ ηζόπεδνπ θόκβνπ Λαβάξσλ. Η λέα ράξαμε 

ηνπ αγσγνύ θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα. 

Σπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη εθζθαθή ζε βάζνο 0,80κ θαη πιάηνο 0,60κ θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζσιή-

λαο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΕ) νλνκ. δηακέηξνπ DN 160mm / PN 16 atm κήθνπο 1525,00κ. Σηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη επίρσζε κε άκκν έσο ην ύςνο ησλ 0,40κ θαη κε πξντόληα εθζθαθώλ έσο 

ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Σην ζεκείν πνπ ν αγσγόο ζπλαληά ηελ παξάπιεπξε νδό θαη ζε κή-

θνο 15,00κ, ην βάζνο εθζθαθήο ζα είλαη 1,75κ, ην πιάηνο 1,35κ θαη ν ζσιήλαο πνιπαηζπιε-

λίνπ (ΡΕ) ζα δηέξρεηαη κέζα από ηζηκεληνζσιήλα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800mm. Ο ηζηκε-

ληνζσιήλαο ζα είλαη εγθηβσηηζκέλνο ζε ζθπξόδεκα C12/15 έσο ην ύςνο ησλ 1,35κ θαη κε 

πξντόληα εθζθαθώλ έσο ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο.  

 
Β2. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΔΡΓΟΤ 

- Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ δελ ελέρνπλ θηλδύλνπο νύηε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θαηαζθεπήο, νύηε θαηά ηε ρξήζε. 

- Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ζα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία, αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Β3.   ΥΔΓΙΑ  ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (ηα ηειηθά ζρέδηα κε ηελ έλδεημε «σο θαηεζθεπάζζε») 

Γ.   ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

   (Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά 

ηηο ελδερόκελεο επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ π.ρ. ζέζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο, ππξόζβεζεο θιπ, ζέζεηο θεληξηθώλ δηαθνπηώλ, δώλεο θηλδύ-

λνπ θιπ.) 

 

Γ.   ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

   (Γηα κειινληηθέο εξγαζίεο ζην έξγν όπσο π.ρ. εξγαζίεο θαζαξηζκνύ, ζπληήξεζεο, επη-

ζθεπήο, εξγαζίεο ζε εμσηεξηθέο όςεηο, εξγαζίεο ζε ύςνο, εξγαζίεο ζε ζηέγεο θιπ.) 
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ΗΜΔΙΩΗ 

Οι παράγραυοι Β3, Γ και Δ θα προσαρτηθούν στον ΦΑΥ μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

ΟΤΦΛΙ,   01.06.2016 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΓΡ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

 

  

ΟΤΦΛΙ,   01.06.2016 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ΄/ΚΟ 
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ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΑΓΧ-

ΓΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΛΑΒΑΡΧΝ» 

 

 

 

 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) 

 

(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 παξάγξαθνη 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ                                                                                                                             2 

Β1.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ                                                                                               3  

Β2. ΔΡΓΑΗΔ – ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

        (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 5α θαη 6β) 5 

Γ. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5α)                                5 

Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ                                              6 

Δ.  ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

          (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5β) 6 

Ε. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνο 6) 7 

 

 

Α. ΓΔΝΗΚΑ 

 

ΔΡΓΟ: «ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΛΑΒΑ-

ΡΧΝ » 

Β1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  

Με ηην παπούζα μελέηη πποβλέπεηαι να γίνοςν επγαζίερ μεηαηόπιζηρ ηος κενηπικού αγυγού 

ηος δικηύος ύδπεςζηρ Λαβάπυν, ζηο ύτορ ηος ιζόπεδος κόμβος Λαβάπυν. Η νέα σάπαξη 

ηος αγυγού θαίνεηαι ζηα ζςνημμένα ζσέδια. 

ςγκεκπιμένα, θα γίνει εκζκαθή ζε βάθορ 0,80μ και πλάηορ 0,60μ και θα ηοποθεηηθεί ζυλή-

ναρ πολςαιθςλενίος (ΡΕ) ονομ. διαμέηπος DN 160mm / PN 16 atm μήκοςρ 1525,00μ. ηη 

ζςνέσεια θα γίνει επίσυζη με άμμο έυρ ηο ύτορ ηυν 0,40μ και με πποφόνηα εκζκαθών έυρ 

ηη ζηάθμη ηος εδάθοςρ. ηο ζημείο πος ο αγυγόρ ζςνανηά ηην παπάπλεςπη οδό και ζε μή-

κορ 15,00μ, ηο βάθορ εκζκαθήρ θα είναι 1,75μ, ηο πλάηορ 1,35μ και ο ζυλήναρ πολςαιθςλε-

νίος (ΡΕ) θα διέπσεηαι μέζα από ηζιμενηοζυλήνα ονομαζηικήρ διαμέηπος D800mm. Ο ηζιμε-

νηοζυλήναρ θα είναι εγκιβυηιζμένορ ζε ζκςπόδεμα C12/15 έυρ ηο ύτορ ηυν 1,35μ και με 

πποφόνηα εκζκαθών έυρ ηη ζηάθμη ηος εδάθοςρ.  
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Γ/ΝΗ ΔΡΓΟΤ: ΟΗΚΗΜΟ ΛΑΒΑΡΧΝ, Γ.Δ ΟΡΦΔΑ 

 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:   ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ  

 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ:  ΓΖΜΟ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΑΡΥΗ : ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΟΤΦΛΗΟΤ 

 

 

 

 

Β2. ΔΡΓΑΗΔ- ΓΗΑΚΡΗΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνη 5α θαη 6β) 

 

30. ΚΩΔ 
(95) 

31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Φ.Α. 
(96) 

32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(97) 

33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ 
(98) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Γ.  ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ (Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5α) 

Γ1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΟΓΖΓΟΤ Α & Τ (παράγραφοι 2.1 έως και 2.10) 

Γ2. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΟΓΖΓΟΤ Α & Τ (παράγραφοι 3.1 έως και 3.7) 
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Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ  

1. Πηζαλόο θίλδπλνο από αζηνρία ηνπ εδάθνπο (θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεύζεηο, ππν-

ρωξήζεηο πξαλώλ, ζύγθξνπζε, αλαηξνπή) 

2. Πηώζε πιηθώλ  

3. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 

4. Κίλδπλνο ππξθαγηάο 

5. Κίλδπλνο ζηε κεηαθνξά πιηθώλ 

6. Κίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από δίζθν θνπήο, ζόξπβνο. 

7. Καλέλαο νξαηόο θίλδπλνο 

 

Δ. ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(Π.Γ. 305/96 άξζξν 3, παξάγξαθνο 5β) 

1. Γελ πθίζηαληαη θίλδπλνη ιόγω ηεο θύζεωο ηνπ έξγνπ. 

2. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

3. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

4. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

5. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

6. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα αληη-

κεηωπηζηεί εθ ηωλ πξνηέξωλ, εθηόο από ηνπο ζπλήζεηο. 

7. Καλέλαο νξαηόο θίλδπλνο.  

 

  

Ε. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Π.Γ. 305/96, άξζξν 3, παξάγξαθνο 6) 

 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Α &Τ (Παξάγξαθνη 7.1 έωο θαη 7.14) 

 

1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην, πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο: Γελ απαηηείηαη ηδηαί-

ηεξε κέξηκλα πέξαλ ηωλ ζπλεζηζκέλωλ. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ    Σελ. 5 

 2. Κπθινθνξία νρεκάηωλ θαη πεδώλ εθηόο ηνπ εξγνηαμίνπ: Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

κέξηκλα πέξαλ ηωλ ζπλεζηζκέλωλ. 

3. Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ θαη ηξόπνο απνθνκηδήο : Απνζήθεπζε ζηνλ αθάιππην 

ρώξν θαη απνθνκηδή αρξήζηωλ κε κεραληθά κέζα.  

4. πλζήθεο απνθνκηδήο επηθίλδπλωλ πιηθώλ.  

  Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηθίλδπλα πιηθά.  

5. Υώξνη πγηεηλήο : Θα δεκηνπξγεζεί πξόρεηξν WC.  

 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΟΤΦΛΗ,   01.06.2016 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ  Γ.Σ.Τ.  

 

 

ΓΟΤΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΡ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ- 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟ 

 

  

ΟΤΦΛΗ,   01.06.2016 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 

 

 

ΚΟΣΑΝΖ ΔΛΔΝΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ΄/ΚΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ 

  
 
Σαρ. Γηεύζπλζε: Βαζ. Γεωξγίνπ 180 
Σαρ. Κώδηθαο: 68400  
 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 
ΛΑΒΑΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΔΚΑΣΟΝ ΔΞI ΥΙΛΙΑΓΔ ΔΤΡΩ 
(106.000,00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(κε ην ζύζηεκα ηωλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπηωζεο  

ζύκθωλα κε ηελ πεξηπη. (α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016) 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ  ΟΤΦΛΙΟΤ 

  
 
Σαρ. Γηεύζπλζε: Βαζ. Γεωξγίνπ 180 
Σαρ. Κώδηθαο: 68400  
 

ΔΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ 
ΛΑΒΑΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ Α.Δ. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΙ ΥΙΛΙΑΓΔ 
ΔΤΡΩ(106.000,00) 
 

 

 
  

 

ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

(κε ην ζύζηεκα ηωλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπηωζεο  
ζύκθωλα κε ηελ πεξηπη. (α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016) 

 
Σηρ επγοληπηικήρ επισείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επγοληπηικών επισειπήζεων  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
με έδπα η………………………………οδόρ ………………………………απιθμ…………………… 
Σ.Κ. …………………Σηλ. …………………….Fax…………………… 
 
Ππορ: 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ………………… 
………………………………… 

Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Διακήπςξηρ ηηρ Δημοππαζίαρ ηος έπγος πος ανα γπάθεηαι ζηην 
επικεθαλίδα και ηων λοιπών ζηοισείων Δημοππάηηζηρ, καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ 
ηος έπγος αςηού, ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ 
και σωπίρ επιθύλαξη όλα αςηά και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηος έπγος με ηα ακόλοςθα 
ποζοζηά έκπηωζηρ επί ηων ηιμών ηος Σιμολογίος Μελέηηρ και ηος Πποϋπολογιζμού Μελέηηρ 
και για κάθε ομάδα αςηού. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΕΚΠΣΩΗ 
 
 

 
Ομάδ

α 

 
Επγαζίερ 

Πποζθεπόμενη έκπηωζη καηά ομάδα ζε 
ακέπαιερ μονάδερ (%) 

Ολογπάθωρ  Απιθμ. 

 
1

η
 

ΔΚΚΑΦΔ 

  

2
η
 

ΔΠΙΥΩΔΙ – ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΙ – 
ΔΞΤΓΙΑΝΔΙ 

  

3
η
 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 
θαη ΦΡΔΑΣΙΑ 

  

4
η
 ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ 

  

5
η
 

ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΩΛΗΝΩΔΩΝ 

  

 
 

  
…………………………. 
(Σόπορ και ημεπομηνία) 
 
Ο Πποζθέπων  
 
 
 
 
 
 
(Ονομαηεπώνςμο ςπογπαθόνηων και ζθπαγίδα επγοληπηικών επισειπήζεων 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) 

 
 

Ομάδα Επγαζίερ Δαπάνη καηά 
ηον 

Πποϋπολογιζμό 
Μελέηηρ (Εςπώ) 

Πποζθεπόμενη 
έκπηωζη (%) 

Δαπάνη μεηά ηην 
έκπηωζη ζε εςπώ 

 
1

η
 

ΔΚΚΑΦΔ 9.593,10 

  

2
η
 

ΔΠΙΥΩΔΙ – 
ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΙ – 

ΔΞΤΓΙΑΝΔΙ 
3.992,85 

  

3
η
 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑ θαη 

ΦΡΔΑΣΙΑ 
5.356,00 

  

4
η
 ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ 43.132,50 

  

5
η
 

ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ 
ΩΛΗΝΩΔΩΝ 

760,00 

  

 
Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ 

θαηά ηε κειέηε ζ= 
 
 

62.834,45 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

π= 

 

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 

 
11.310,20 18% Υπ= 

 

 
πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά ηε 

κειέηε = 

 

74.144,65 

Καηά ηε 
πξνζθνξά 

ΓΔ= 

 

 
 
                                  -ΔΕ 
Μέζε έθπηωζε Δκ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
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Από κεηαθνξά 

 
74.144,65  

 
 

 
Απξόβιεπηα 15%Υ= 

 

 
11.121,70 

15% ΔΕ=  

 
ύλνιν 1 

85.266,35 Π1=  

 
Αλαζεώξεζε 3 

217,52 
 

(1-Εμ)Υ  
………………. 

 

ύλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ θαηά 
ηε κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ) 4= 1 + 2 

+ 3 

 
85.483,87 

Καηά ηελ 
πξνζθνξά 

Π2= 

 

 
………………………………………….. 

(Σόπορ και ημεπομηνία) 
 

Ο Πποζθέπων  
 
 
 
 
 

 
νπθιί ,    ……...2017 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ   ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ  & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Ο ΤΝΣΑΞΑ         Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ.Σ.Τ.  

 
 
 
 
ΚΟΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ                                       ΑΘΑΝΑΙΟ ΓΟΤΡΙΔΗ 

        ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ                                  ΔΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                                                                              
                                                                                      ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

            
 
Δγθξίζεθε κε ηελ ΑΡ.  17/2017 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 
 

 
      ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΟΤΛΙΛΙΟ 
 

     ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
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