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∆∆ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚ ΤΤΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑΝΝ ΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ   ΚΚ ΑΑΤΤ ΑΑΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

  

Ο ∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

Κ Α Τ ΑΣ Κ ΕΥ Η  Ν ΕΟ Υ  ΕΞ ΩΤ ΕΡ ΙΚ ΟΥ  ∆ Ι Κ ΤΥΟ Υ  Υ ∆Ρ ΕΥ Σ ΗΣ  ΑΠΟ  ΠΗ ΓΕΣ  Λ ΑΜ Π ΡΑ  ΜΕ Χ Ρ Ι  ΤΟ  
Α Ν Τ Λ ΙΟ ΣΤ ΑΣ ΙΟ  ∆ . Κ .  Α Σ Τ ΑΚΟ Υ  ΤΜ ΗΜ Α  Ι β : 3 +80 0 - 7 +0 45   &  ΤΜ ΗΜ Α  Ι Ι : 7 + 045 - 8 +514   

( Α ΝΤ Ι ΚΑ Τ ΑΣ ΤΑ Σ Η  Α ΓΩ ΓΟ Υ  Υ ∆Ρ Ε ΥΣ Η Σ  ΣΕ  Μ Η ΚΟΣ  Π Ε Ρ Ι ΠΟΥ  3 , 2K M  Γ Ι Α  Τ ΗΝ  
Π ΡΟ ΣΤ Α Σ Ι Α  Τ ΗΣ  Ο∆ΟΥ  ΣΥ Ν ∆Ε Σ ΗΣ  Τ ΗΣ  ΙΟ Ν Ι Α Σ  Ο ∆ΟΥ  ΜΕ  ΑΣ ΤΑ ΚΟ  ΣΤΟ  ΤΜ ΗΜ Α  

Κ ΟΜ ΒΟΣ  Π Λ ΑΤ Υ Γ Ι ΑΛ ΙΟ Υ  –  Ι . Κ .  Α Γ ΙΟ Υ  ∆ΗΜΗ Τ Ρ ΙΟ Υ )  
 

Εκτιμώμενης αξίας 1.500.000,00 Ευρώ 
(ΜΕ  Φ.Π.Α.), 

 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και 
 

καλεί 
 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή:   ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Οδός  : ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
Ταχ.Κωδ. : 30006 

Τηλ. : 2646360530-25 

Telefax : 2646042531 

E-mail : technical@dimosxiromerou.gr 

Πληροφορίες:  : Κα Ραλάτου Ζαχαρούλα 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Αστακού, την Τρίτη 14/11/2017 και από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ορίσθηκε με την 194/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου (ΑΔΑ:  6ΤΤ7ΩΚΖ-Δ51)ii 

 

6.   Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Π.Δ.Ε 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α) η με αρ. …. προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε ...............
iii

 

β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων  
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ι) η τεχνική μελέτη, 
ια) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των 
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της 
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 



 

 

 

 5/34 

  

ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.    

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα τεύχη δημοπράτησης από την ιστοσελίδα 

του Δήμου Ξηρομέρου (www.dimosxiromerou.gr). Τα σχέδια που συνοδεύουν τη σχετική μελέτη θα 

διατίθενται από την έδρα του Δήμου Ξηρομέρου στο Δημαρχείο (1ος όροφος) στον Αστακό 

Αιτωλοακαρνανίας τηλ.: 2646360530-25.  

 

 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Παρασκευή 03/11/2017 οι αναθέτουσες αρχές 

παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 

δικαιολογητικά, το αργότερο στις 08/11/2017, ημέρα Τετάρτη.  

 
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (ΑΣΤΑΚΟΣ 
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ τ.κ. 30006). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 
οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει 
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 
ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 

του …………………………………………………………………………………….. 
για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)» 
με αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τρίτη 14/11/2017 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  
 
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της 
παρούσας . 
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της παρ. 2. 
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 
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3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,  η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.. 
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - 
Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 
 
4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

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

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι 
οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 
των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 
ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω 
πρακτικό.  
 
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 
 
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
 
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 



 

 

 

 7/34 

  

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) 
πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις 
επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και 
ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 
συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
 
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής 
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον 
αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.  
 
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 
ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
παρούσης. 
 
η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 
4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

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

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

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

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση ο προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), 
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας. 

 

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

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας 
αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στην έδρα του Δήμου εντός 10 εργάσιμων ημερών από 

την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.  
 

Μετά,  ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 
της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 
απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 
 

 
4.3 Προδικαστική προσφυγή 
 
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α, που είναι κάτω 
των ορίων υποβάλλεται προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV 
(άρθρα 345 έως 374 του ν. 4412/2016), ενώπιον ενός νέου ανεξάρτητου διοικητικού οργάνου, 
ήτοι της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). 
Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από 
πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελλούνται από την αναθέτουσα αρχή στο 
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πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας. Η έναρξη ισχύος για τις δημόσιες συμβάσεις δημόσιων 
έργων και μελετών και τις συμβάσεις παραχώρησης με εκτιμώμενη αξία από εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ έως τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ενενήντα εννέα 
(5.224.999) ευρώ, μετά την 1η Μαρτίου 2018. 
 
Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173).  
 
Σύμφωνα με το ν. 3886/2010 κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 
ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 
από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ζητήσει, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα επόμενα άρθρα, προσωρινή δικαστική 
προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας 
σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.  
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 
την 01.03.2018 και αφορούν δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, θα διέπονται από τις 
διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά  
 ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

 

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

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

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), 
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είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

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

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

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 
τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  

  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

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

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

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

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 
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- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

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

 
7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων 
της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 
διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
 

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

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 571 – Π.∆.Ε. Ενάριθµος έργου: «2014ΣΕ57100004». 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςiv που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011.   

 
8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

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

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 
4412/2016. 
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Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Απόφαση με αρ.πρωτ. 7414/13-07-2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2017 και με αρ. B-398 καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του 
Δήμου Ξηρομέρου (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 
ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

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

 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
 ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  & ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 
(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ 
ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

» 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.500.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών : 877.967,95 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 158.034,23 Ευρώ 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%. επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
155.400,33, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 18.274,91 Ευρώ σύμφωνα 
με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και  
Φ.Π.Α. (24%): 290.322,58 Ευρώ 
 
 
 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Δήμος Ξηρομέρου, περιοχή από Αύλακα Κάμπου Λεσινίου έως Δεξαμενή Λιβανέικων 
 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Το έργο αφορά στην αλλαγή της χάραξης και στην αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς πόσιμου 
ύδατος από της Πηγές Λάμπρα μέχρι το Αντλιοστάσιο του Αστακού. Συγκεκριμένα, το τμήμα από τον 
Αύλακα του κάμπου Λεσινίου μέχρι τη Δεξαμενή Λιβανέικων τμήματα Ιβ και ΙΙ της υδραυλικής 
μελέτης. Ο Αγωγός θα τοποθετηθεί σε σκάμμα κατάλληλων διαστάσεων στον πόδα των πρανών 
επιχώματος ή ορύγματος και εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της νέας Οδικής Σύνδεσης Ιονίας Οδού 
με Αστακό. Επίσης, θα τοποθετηθούν σε καθορισμένες θέσεις φρεάτια ειδικών τεμαχίων και λοιπών 
βαλβίδων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. 

  
Στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και στην αντίστοιχη μελέτη υπάρχει το σύνολο της πληροφορίας 
για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις θέσεις των στοιχείων. 
 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 
του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 
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• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.  
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
24.193,55 ευρώ.  
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 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

  
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ προς 

τον οποίο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

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

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

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

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 

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

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 210 
ημέρες άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

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

  
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) 
 
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  
 

16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 

 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών v ορίζεται η 14/11/2017, ημέρα 

Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι 

τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 

απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 

ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
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μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

   

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

(www.dimosxiromerou.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε 

προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της 
παρούσας και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στη δεύτερη (2η) τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ και που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 

του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 

την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

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

ακόλουθους λόγους: 

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

 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 



 

 

 

 19/34 

  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ vi( 

συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2  

 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
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τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 

παρούσας, δεν εφαρμόζεται viiη παράγραφος 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 

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

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) viii 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  
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22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4199/2013, στη 

δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, αν διαθέτει κατά την υποβολή της 

αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με 

βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) 

ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της 

περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 

4199/2013. 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., απαιτείται η προσκόμιση 

του ανεκτέλεστου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Για τους αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών της παρ. 23.5.  

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν 3669/2008, ο οικονομικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν ως ελάχιστη τεχνική στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ 

βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) 

τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας για έργα Υδραυλικά.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται 
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι 
ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να 
φέρουν ημερομηνία εντός ενός μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών της πρόσκλησης 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

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

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της 
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

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

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

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το 
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος 
του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 
φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 
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Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 
που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του 
ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε 
ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, 
πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 
εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 
παρούσας. 

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

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
στην (δεύτερη) 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
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εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

(i) Για το 22. Γ (α) , από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας. 

(ii) Για το ανεκτέλεστο μέρος των εργοληπτικών συμβάσεων, από το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται 

στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν.3669/08, συνοδευόµενη από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση 

έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε 

εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία κατά την ηµεροµηνία 

δηµοπράτησης του έργου. 

 

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

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν 

δικαιολογητικά τα οποία είναι ταυτόσηµα µε αυτά που φέρουν και οι οικονοµικοί φορείς που είναι 

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα. 

  

Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια 
επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, αποδεικτικά στοιχεία οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας του οικονομικού φορέα, δύναται να αποτελούν ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, 

2. οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί) 
3. δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 

εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 
  (i) για το 22. Δ, από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 
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(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 

(γ)Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,  ως δικαιολογητικά τα παρακάτω: 

1. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των 
υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την 
εκτέλεση του έργου, επισυνάπτοντας κατάλογο των τεχνικών, που απασχολούν 
,με τους τίτλους σπουδών, τα επαγγελματικά προσόντα και αντίστοιχα 
βιογραφικά σημειώματα.  

2. Κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά 
μέγιστο όριο, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 

 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

 
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
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πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών ix: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ). 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
   
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 
ακόλουθα:  

 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 
- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 
 
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

 
Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και 

ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην 
περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 
(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

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

γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της 
αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 
24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

 
Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

 
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3. Η αναθέτουσα αρχή  
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 
για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 21/2017 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου και ο τρόπος διεξαγωγής του 
διαγωνισμού καθορίστηκε με την αριθμ. 76/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ξηρομέρου. 

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

 

  

Αστακός, 16/10/2017 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 

 

   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθμό πρωτ. 9793/13-09-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Ξηρομέρου. 
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i  Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή 

κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου 
συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο. 
ii Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό. 
iii

 Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
iv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
v  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
vi  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα 

της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 

δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

vii  Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα 

της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 

δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφος  αυτή. 

viii  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ. 

 
ix  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων 

έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 
με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους 
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως 
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 



 

1 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δήμος Ξηρομέρου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6221 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κα Ραλάτου Ζαχαρούλα 

- Τηλέφωνο: 2646360530-25 

- Ηλ. ταχυδρομείο: technical@dimosxiromerou.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.dimosxiromerou.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514  

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3,2KM ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ – 

Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ) (CPV: 45240000-1) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Έργα 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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 πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 



 

16 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

Για το ανεκτέλεστο μέρος των εργοληπτικών 

συμβάσεων, πληροί τον όρο ότι δεν 

υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται 

στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν.3669/08 . 

[] Ναι [] Όχι 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
xxxv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

[…................................…] 
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απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xli

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
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συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΟΥ  
∆ ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  
ΛΑΜΠΡΑ  ΜΕΧΡ Ι  ΤΟ  ΑΝΤΛ ΙΟΣΤΑΣ ΙΟ  
∆ . Κ .  ΑΣΤΑΚΟΥ  ΤΜΗΜΑ  Ι β : 3+ 800 - 7+ 045   
&  ΤΜΗΜΑ  Ι Ι :  7 + 045 - 8+ 514   
( ΑΝΤ ΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
ΣΕ  ΜΗΚΟΣ  ΠΕΡ ΙΠΟΥ  3 , 2KM  Γ Ι Α  ΤΗΝ  
ΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑ  ΤΗΣ  Ο∆ΟΥ  ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ΤΗΣ  
ΙΟΝ ΙΑΣ  Ο∆ΟΥ  ΜΕ  ΑΣΤΑΚΟ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΜΒΟΣ  ΠΛΑΤΥΓ ΙΑΛ ΙΟΥ  –  Ι . Κ .  ΑΓ ΙΟΥ  
∆ΗΜΗΤΡΗ)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  
ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΟΥ  ∆ ΙΚΤΥΟΥ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  
ΛΑΜΠΡΑ  ΜΕΧΡ Ι  ΤΟ  
ΑΝΤΛ ΙΟΣΤΑΣ ΙΟ  ∆ . Κ .  
ΑΣΤΑΚΟΥ  ΤΜΗΜΑ  Ι β : 3 +80 0 -
7 +04 5   &  ΤΜΗΜΑ  Ι Ι :  7 + 045 -
8 +51 4   ( ΑΝΤ ΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΣΕ  
ΜΗΚΟΣ  ΠΕΡ ΙΠΟΥ  3 , 2KM  Γ Ι Α  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑ  ΤΗΣ  Ο∆ΟΥ  
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΙΟΝ ΙΑΣ  
Ο∆ΟΥ  ΜΕ  ΑΣΤΑΚΟ  ΣΤΟ  
ΤΜΗΜΑ  ΚΟΜΒΟΣ  
ΠΛΑΤΥΓ ΙΑΛ ΙΟΥ  –  Ι . Κ .  ΑΓ ΙΟΥ  
∆ΗΜΗΤΡΗ)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΟΥ  
∆ ΙΚΤΥΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  
ΛΑΜΠΡΑ  ΜΕΧΡ Ι  ΤΟ  
ΑΝΤΛ ΙΟΣΤΑΣ ΙΟ  ∆ . Κ .  ΑΣΤΑΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  Ι β : 3 +80 0 - 7 +04 5   &  
ΤΜΗΜΑ  Ι Ι :  7 +0 45 - 8+ 51 4   
( ΑΝΤ ΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΣΕ  ΜΗΚΟΣ  ΠΕΡ ΙΠΟΥ  
3 , 2KM  Γ Ι Α  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣ ΙΑ  ΤΗΣ  
Ο∆ΟΥ  ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΙΟΝ ΙΑΣ  
Ο∆ΟΥ  ΜΕ  ΑΣΤΑΚΟ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΜΒΟΣ  ΠΛΑΤΥΓ ΙΑΛ ΙΟΥ  –  Ι . Κ .  
ΑΓ ΙΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΗ)  
 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 571 – Π.∆.Ε. 
Ενάριθµος έργου: «2014ΣΕ57100004» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ): 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 

 
 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
µε έδρα τ………………………………………………………………………………………………… 
οδός …………………………………………………………………………..………………………… 
αριθµ…………………………………………………………………………………………..………… 
Τ.Κ. ……………………………………………………………………………………………………… 
Τηλ. ……………………………………………………………………………………………………… 
Fax……………………………………………………………………………………………..………… 
 
Προς: 
∆ΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 

 

Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του έργου µε τα ακόλουθα ποσοστά 
έκπτωσης επί των τιµών του Τιµολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισµού Μελέτης και για κάθε 
οµάδα αυτού. 

 
--------------------------- 
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
 

Προσφερόµενη έκπτωση κατά οµάδα σε 
ακέραιες µονάδες (%) 

  
Οµάδα 

 
Εργασίες 

Ολογράφως  Αριθµ. 

1
η
 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, 

ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

  

2
η
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  

3
η
 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
…/…/…… 

 
Ο Προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ονοµατεπώνυµο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη των 

διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας) 
 

Οµάδα Εργασίες ∆απάνη οµάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισµό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόµενη 
έκπτωση (%) 

∆απάνη οµάδας µετά 
την έκπτωση σε ευρώ 

1
η
 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

119.988,91 
 

 

 

2
η
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

36.882,84 
 

 

 

3
η
 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ 721.096,20   

 
Άθροισµα δαπανών εργασιών κατά 

τη µελέτη Σσ= 
      877.967,95 

  

 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 
 158.034,23 

18% ΧΣπ=  

Συνολική ∆απάνη Έργου κατά τη 
µελέτη ΣΣ= 

1.036.002,18 

Κατά τη 
προσφορά 
Σ∆Ε= 

 

 
                                  ΣΣ-Σ∆Ε 
Μέση έκπτωση Εµ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 
                                      ΣΣ 
 





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ  Ιβ (3+800 - 7+045) & ΙΙ (7+045-8+514)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.500.000,00 €

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
 1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 µην. 9,00 8,20 73,80

2 1.02
Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων 
οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό.

ΗΛΜ 108 µην. 9,00 5,20 46,80

3 1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 µην. 9,00 10,30 92,70

3.10
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες

3.10.01
Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

4 3.10.01.01 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Υ∆Ρ 
6081.1 m3 7.678,80 6,70 51.447,96

3.11
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες

3.11.01
Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.

5 3.11.01.01 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Υ∆Ρ 
6082.1 m3 853,20 25,80 22.012,56

6 5.04
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης 

Υ∆Ρ 6067 m3 3.412,80 1,55 5.289,84

7 5.08
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων 
µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου.

Υ∆Ρ 
6069.1 m3 4.190,16 7,80 32.683,25

8 7.06
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά 
πετάσµατα

Υ∆Ρ 6103 m2 200,00 34,60 6.920,00

9 Ν.1
Πλέγµα σήµανσης κυανού χρώµατος, 
ελάχιστου πλάτους 0,80m

m 4.740,00 0,30 1.422,00 119.988,91

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 119.988,91

Μον. 
Μετρ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Ιβ (3+800 - 7+045) & ΙΙ (7+045-8+514)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τιµη
Μονάδας

∆ΑΠΑΝΗΠοσό-
τητα

α/α ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός
Αναθ/σης

1/3
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ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
Μον. 
Μετρ.

Τιµη
Μονάδας

∆ΑΠΑΝΗΠοσό-
τητα

α/α ΚΩ∆ΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός
Αναθ/σης

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 119.988,91
 2.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

9.10
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 
συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος

10 9.10.03
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15

Υ∆Ρ 6326 m3 16,92 77,00 1.302,84

9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,

11 9.30.01
για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 
1.50 m

50% Υ∆Ρ-
6329 50% 
Υ∆Ρ-6311

τεµ. 5,00 2.370,00 11.850,00

9.31 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,

12 9.31.02 διθάλαµα

50% Υ∆Ρ 
6327

50% Υ∆Ρ 
6311

τεµ. 5,00 3.450,00 17.250,00

9.32 Τυπικά φρεάτια δικλίδων,

13 9.32.02
για αγωγούς DN 300  - 600 mm, διαστάσεων 
2.00 x 2.50 m

50% Υ∆Ρ-
6329 50% 
Υ∆Ρ-6311

τεµ. 2,00 3.240,00 6.480,00 36.882,84

3.   ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ

12.14
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2

14 12.14.01.38 Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ΡΝ 12,5atm
Υ∆Ρ 
6622.3

m 4.740,00 151,00 715.740,00

12.36
Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου τοιχώµατος  
µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα.

12.36.01

Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση 
ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά 
την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD], θλιπτικής 
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιµή που 
καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.   

15 12.36.01.04 Σωληνώσεις DN/ΟD 75 mm
Υ∆Ρ 
6711.1

m 4.740,00 1,13 5.356,20 721.096,20

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 877.967,95

2/3
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ……………………………..... 
   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΤΤ ΙΙ ΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓ ΙΙ ΟΟ   ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ-ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆. ΑΣΤΑΚΟΥ 

(ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514) 

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

• ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ-ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆. ΑΣΤΑΚΟΥ 

(ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514) 

 

Α.Τ. 
Μελέτης 

Α. Τ. ΝΕΤ Περιγραφή Άρθρου 
Άρθρο ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-+ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

01 Υ∆Ρ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 05-04-06-00 

02 Υ∆Ρ 1.02 
Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. 

--- 

03 Υ∆Ρ 1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου --- 

04 Υ∆Ρ 3.10.01.01 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ηµιβραχώδες - Με πλάτος πυθµένα έως 
3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 
επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση - Για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m 

08-01-03-01 

05 Υ∆Ρ 3.11.01.01 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες - Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση - Για βάθος ορύγµατος έως 
4,00 m 

08-01-03-01 

06 Υ∆Ρ 5.04 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης  

08-01-03-02 

07 5.08 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε 
άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. 

08-01-03-02 

08 7.06 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά 
πετάσµατα 

--- 

09 Ν.1 
Πλέγµα σήµανσης κυανού χρώµατος, ελάχιστου 
πλάτους 0,80m 

08-06-08-01 

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 Υ∆Ρ 9.10.03 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος  - Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00  
01-01-07-00 

11 Υ∆Ρ 9.30.01 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού  - για αγωγούς DN ≤ 
600 mm, εσωτ. διαστάσεων 2,00x 1.50 m 

08-06-08-06 

12 Υ∆Ρ 9.31.02 
Τυπικά φρεάτια εκκένωσης - διθαλαµα 

08-06-08-06 
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Α.Τ. 
Μελέτης 

Α. Τ. ΝΕΤ Περιγραφή Άρθρου 
Άρθρο ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-+ 

13 Υ∆Ρ 9.32.02 Τυπικά φρεάτια δικλείδων - για αγωγούς DN 300  - 
600 mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 m 

08-06-08-06 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ∆ΙΚΤΥΑ  

14 Υ∆Ρ 12.14.01.38 

Σωλήνες πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 
µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
PE100 (µε Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή MRS10 = 
10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2 - 
Ονοµ. διαµέτρου DN450mm / ΡΝ 12,5 atm 

--- 

15 Υ∆Ρ 12.36.01 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δοµηµένου τοιχώµατος  µε 
ενσωµατωµένη ατσαλίνα - Με σωλήνες σε 
κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD], 
θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιµή 
που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 / Σωληνώσεις 
DN/ΟD 75 mm 

--- 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

  4/26 

 
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007  οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007  οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007  5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007  9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001  16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007  10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010  1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010  οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010  οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 
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ΚΩ∆. ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

4 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 

-1 
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα 

Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, τοιχοποιίας - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για 
προεντεταµένους τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-1 
Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα 
κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα 

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839 
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

14 
ΕΛΟΤ EN 13263-

1 
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: 
Ορισµοί, απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14216 
Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής 
θερµότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14647 
Ασβεσταργιλικο τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης. 

Γενικής εφαρµογής 

14 
ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-

1 
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Χαλύβδινες ίνες - 
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 
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ΚΩ∆. ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 
ΕΛΟΤ ΕΝ  
14889-2 

Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες - 
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14964 
Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Γενικής εφαρµογής 

14 
ΕΛΟΤ ΕΝ 15167-

1 

Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων 
για χρήση σε σκυρόδεµα , κονιάµατα και ενέµατα - 
Μέρος 1: ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15743 
Τσιµέντο υψηλών θειικών -Σύνθεση προδιαγραφές 
και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 197-4 
Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και 
κριτήρις συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε 
χαµηλή πρώιµη αντοχή 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1 
Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15368 
Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές - 
Ορισµοί προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1123-1 

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα 
και γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµένων κατά 
µήκος µε σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για 
συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, 
δοκιµές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12737 
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Σχάρες δαπέδου και σταυλισµού 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας  -Μέρος 2 Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τοµέας 

κονίαµα τοιχοποιίας 

4 ΕΛΟΤ 130552 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 
εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη 
σταθεροποιηµένα υλικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12794 
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Πάσσαλοι θεµελίωσης 

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10224 

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για 
τη µεταφορά υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου 
του ύδατους για κατανάλωση από τον άνθρωπο - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων - Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10311 
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαστηµάτων για τη 
µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ  10312 

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες 
µεταφοράς υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου 
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 
Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, 
σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 
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3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό επιβάλλεται 
λόγω του αντικειµένου και µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης ή όπου το αντικείµενο δεν καλύπτεται µε 
εγκεκριµένη ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συµπληρωµατικές προδιαγραφές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α  ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ 
ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" 

+ 

1 ΣΤΠ 01 
Αγωγοί από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(ΡΕ) 

 

2 ΣΤΠ 02 Επιχώσεις ορυγµάτων  

3 ΣΤΠ 03 
Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις 
εκσκαφές 

 

4 ΣΤΠ 04 
Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά 
προϊόντων 

 

5 ΣΤΠ 05 
Φρεάτια Συσκευών υπογείων 
Σωληνωτών δικτύων 

 

6 ΣΤΠ 06 
Καλύµµατα Φρεατίων από Ελατό 
Χυτοσίδηρο 

 

7 ΣΤΠ 07 Βαθµίδες Φρεατίων  

8 ΣΤΠ 08 Στεγανώσεις  

9 ΣΤΠ 09 
Βαλβίδες εισαγωγής εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 

 

10 ΣΤΠ 10 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε 
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, 
εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών 
υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός 
αυτού.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

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

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
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(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για 
να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
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Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν 
να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να 
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των 
εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

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

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

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

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 
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 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

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

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

 
Α.Τ. 1 
Αρθρο 1.01      Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

 
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων 
µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε κίτρινο πλαίσιο 

• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας 
εντός του εδάφους 

• η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη 
εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθµητικώς:  8,20 
 
 
Α.Τ. 2 
Άρθρο 1.02    Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου NewJersey, από σκληρό 

πλαστικό. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 

 
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης αµφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας  τύπου New 
Jersey, κατασκευασµένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώµα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 
m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, µε κατάλληλα διαµορφούµενη εξοχή και 
υποδοχή εκατέρωθεν (κατά µήκος), για την εύκολη συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των στοιχείων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των φορητών 
πλαστικών στηθαίων 

• ο ερµατισµός τους µε νερό ή άµµο 

• η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση των τεµαχίων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 
 

Τιµή ανά µήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσµα αυτού). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 
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 Αριθµητικώς:  5,20 
Α.Τ. 3 
Άρθρο 1.03        Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 

 
Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, διαµέτρου 200 mm, 
µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη 
µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη ηµέρας/νυκτός.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων  έργων, είτε ως 
ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

• η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

• ο έλεγχος λειτουργίας 

• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής 
σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών 

 
Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα αυτού. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ενενήντα δυο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  92,70 
 
 
Α.Τ. 4 
Αρθρο  3.10  Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες  
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  
 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην µελέτη.  
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε 

ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 
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Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, 
ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
 
3.10.01 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

 
3.10.01.01 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:     6,70 
 
 

Α.Τ. 5 
Αρθρο  3.11  Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  συµπεριλαµβανοµένων και 
των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού 
εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών 
για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε αρµοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 
άλλως στην µελέτη.  
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  απαιτούνται), η 
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι 
δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε 

ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 
εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της 
διαχείρισης των προϊόντων. 
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Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις 
στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη, 
ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
3.11.01 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

 
3.11.01.01 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πεντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:    25,80 
 
 

Α.Τ. 6 
Αρθρο 5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συµπύκνωσης 
 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6067 

 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί 
παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η 
συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε 
να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 
95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:    1,55 
 
 
Α.Τ. 7 
Αρθρο 5.08  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069.1 

 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης ορυχείου ή χειµάρρου, 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
 

α. Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ) και η µεταφορά της επί τόπου του έργου 
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β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισµού 
έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην 
σωληνογραµµή. 

 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές 
πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:  7,80 
 
 
Α.Τ. 8 
Αρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6103 

 
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών αµφιπλεύρων 
πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούµενης 
φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από µόνιµα ή 
κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την 
µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προσκόµιση, η χρήση,  οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε τις 
απαιτούµενες αντηρίδες, συνδέσµους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο 
προς εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 

γ. Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αµφιπλεύρων πετασµάτων 
αντιστήριξης (µε 1,00 m2 πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγµατος). Επιµετράται µόνο το 
τµήµα του πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την 
στάθµη του εδάφους. 
 
Επισήµανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη του έργου  

Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   34,60 
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Α.Τ. 9 
Αρθρο Ν.1 Πλέγµα σήµανσης κυανού χρώµατος, ελάχιστου πλάτους 0,80m. 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση σε όλο το µήκος σκάµµατος υπόγειων αγωγών πλέγµα σήµανσηςκυανού 
χρώµατος (πόσιµο νερό). 

Πλέγµα εύκαµπτο ελαχίστου πλάτους 0,80µ., µη ανακυκλώσιµο αλλά κατάλληλων υλικών ώστε ναη µόνιµη 
εγκατάστασή του να µην προκαλεί ζηµία στο περιβάλλον. 

Τοποθετείται πάνω από τη ζώνη προστασίας (άµµος) και σε περίπτωση αποκαλύψεωςπροειδοποιεί για 
ύπαρξη αγωγού πόσιµου – καθαρού νερού. 

Η τοποθέτηση θα γίνεται µε την περαίωση την ζώνης προστασίας σε όλο το µήκος του αγωγού. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο εγκατεστηµένου υλικού. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,30 
 
 
Α.Τ. 10 
Άρθρο 9.10 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 
 
Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέµατος, εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς 
αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην 
θέση διάστρωσης. 

 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη 
της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του 
Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά 
περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή προσωρινής) 
των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, το στήσιµο και η 
επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  
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ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος των κατασκευών 
από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία 
εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή 
περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν 
εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις. 
 
9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15   
  Κωδικός Αναθεώρησης   Υ∆Ρ 6326 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ           
 Αριθµητικώς:  77,00   
 
 
Α.Τ. 11 
Αρθρο 9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6329 +  50% Υ∆Ρ-6311 
 
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και ανεξαρτήτως του 
βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί 
µέρους αντικείµενο εργασιών. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

� οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 

� οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε 
τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

� οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

� οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

� οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

� οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης   

� οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου  
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� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε  ασφαλτική επάλειψη 

� η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

� η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

� η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 

� η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 

� η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού ή 
πεζοδρόµιο) 

� κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα 
αποµόνωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 

9.30.01 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN< 600 mm, διαστάσεων 
2.00x1.50 m 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως : ∆υο χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα ευρώ 
 Αριθµητικώς : 2.370,00 

 
 

Α.Τ. 12 
Αρθρο 9.31 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης 

Κωδικός Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6327 +  50% Υ∆Ρ-6311 
 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και ανεξαρτήτως του 
βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί 
µέρους αντικείµενο εργασιών. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

� οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 

� οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε 
τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

� οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

� οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

� οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

� οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης   

� οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 

� η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
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� η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

� η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 

� η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 

� η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού ή 
πεζοδρόµιο) 

� κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεµάχιο εξάρµωσης, που 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 

 
9.31.02 Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης διθάλαµο (τύπου Β) 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως : Τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ 
 Αριθµητικώς : 3.450,00 
 

 

Α.Τ. 13 
Αρθρο 9.32 Τυπικά φρεάτια δικλίδων 

Κωδικός  Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-6311 
 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και  ανεξαρτήτως του 
βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί 
µέρους αντικείµενο εργασιών. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

� οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 

� οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, µε 
τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

� οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

� οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

� οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

� οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης   

� οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 

� η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του καλύµατος του 
φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

� η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

� η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 

� η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 

� η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού ή 
πεζοδρόµιο) 
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� κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεµάχια εξάρµωσης, που 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 

 
9.32.02 Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 2.00x2.50 

m 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως : Τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ 
 Αριθµητικώς : 3.240,00 

 
 
Α.Τ. 14 
Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά ΕΝ 12201-2 
για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονοµαστική 
διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο 
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το 
ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, µεταξύ των οποίων 
και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = 
για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές έχουν εφαρµογή 
για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες µεταφορές  
των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
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Άρθρο 1
ο
:  Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ. 

Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, οι οποίοι, σε 
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας, θα 
εφαρµοσθούν για την εκτέλεση του Έργου .  

Οι γενικοί όροι που θα διέπουν την Εργολαβία περιέχονται στη Γ.Σ.Υ. για έργα του ∆ηµοσίου, που έχει 
εγκριθεί µε την υπ' αριθµ. Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11.3.74 απόφαση του Υπ.∆.Ε. 

 

Άρθρο 2
ο
:  Αντικείµενο της εργολαβίας 

Τεχνικό αντικείµενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 

Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514», σύµφωνα µε την οριστική µελέτη και τους όρους των 
συµβατικών τευχών µελέτης και δηµοπράτησης. 
Τα είδη, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσης των προβλεποµένων εργασιών 
περιέχονται στο Τιµολόγιο Μελέτης, στην Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του 
έργου. 

 

Άρθρο 3
ο
:  Συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 

Η συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το «Σύνολο ∆απάνης του έργου κατά την προσφορά 
Π2», όπως αυτό αναφέρεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου. Στο ποσό αυτό δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ενώ αντίθετα συµπεριλαµβάνεται το «άθροισµα δαπανών εργασιών κατά την 
προσφορά Σπ», το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, τα απρόβλεπτα 15% και η αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 4
ο
:  Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 

Συµβατικές τιµές της εργολαβίας για κάθε άρθρο του τιµολογίου, είναι η τιµή του άρθρου του τιµολογίου 
σύµφωνα µε την µελέτη, µειωµένη κατά το ποσοστό προσφερόµενης έκπτωσης της αντίστοιχης οµάδας 
εργασιών, όπως αυτό αναφέρεται στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 5
ο
:  Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της 
διακήρυξης της δηµοπρασίας. Επιπρόσθετα εφαρµόζονται οι παρακάτω διατάξεις :  

0.    ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, µε θέµα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή  σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα" / διευκρινιστική 
εγκύκλιος 26/04.10.2012 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ). 

1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για την µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα που 
εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την 
απόφαση ∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 
2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) 
Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000».  

2. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-
5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) 
και ανασυντάχθηκε µε την κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης 
∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002). 

3. Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε µε την απόφαση 
∆17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 423/12-4-01, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις ∆17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-2003) 
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000», ∆17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-
2003 (ΦΕΚ 1153Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000» και 
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∆17α/115/9/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση διατάξεων του ΕΑΚ 2000 
λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας» Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 

4. Ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός Γ.Ο.Κ., ο κτιριοδοµικός κανονισµός και τα διατάγµατα δοµήσεως 
εντός και εκτός σχεδίου. 

5. Το  DIN 1054 “Κανονισµοί για θεµελιώσεις και επιτρεπόµενες τάσεις εδαφών”. 

6.  Το  DIN 1045 “Κανονισµοί για την εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα”. 

7. Ο κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού σκυροδέµατος (ΚΧΤ) αριθ. ∆14/36010 της 29.2/24-
3-2000 (ΦΕΚ 381Β΄). 

8. Ο κανονισµός φορτίσεων ∆οµ. Έργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-212 45 (ΦΕΚ 117Α/46). 

9. Ο Ευρωκώδικας 6 για µεταλλικές κατασκευές όπως ισχύει. 

10. Οι κανονισµοί εγκαταστάσεων κτιρίων. 

11. Οι τοπικές δεσµεύσεις (Αρχαιολογική, ∆ασική Υπηρεσία, γειτνίαση µε αγωγούς και κολώνες της 
∆.Ε.Η. κ.λ.π.). 

12. Τα συµβατικά στοιχεία (σχέδια, τεύχη κ.λ.π. ) του εποµένου άρθρου 6 της παρούσης. 

13. Το Π.∆.447/75 “Περί µέτρων ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων  µισθωτών”. 

14. Το Π.∆. 778/80 “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών”. 

15. Το Π.∆. 1073/81 “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών 
κ.λ.π.”. 

16. O N. 1396/83 «Υποχρεώσεις µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές». 

17. Το Π.∆. 225/1989 (ΦΕΚ 106Α’) Περί µέτρων ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα. 

18. Το Π.∆. 305/96 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία   92/57/ΕΟΚ” και την 130159/7-5-
1997 εγκύκλιο περί εφαρµογής του. 

19. Την Υπουργική Απόφαση ∆ΕΕΠΠ Οικ. 502/13-10-2000 περί εφαρµογής Προγραµµάτων Ποιότητας 
Έργων (Π.Π.Ε.) στα δηµόσια έργα και µελέτες. 

20. Η εγκύκλιος Ε30/2000 (Αριθµ. Πρωτ. Οικ. ∆.Ε.Ε.Π.Π. 544/8-11-2000) περί κοινοποίησης της 
απόφασης 43/19-9-2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου 
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµοσίου Έργου». 

21. Η εγκύκλιος Ε11/2001 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2-3-2001 (ΦΕΚ 266/14-3-2001 τεύχος Β΄ 
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου». 

22. Η εγκύκλιος Ε16/2001 και η απόφαση ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-2001 (ΦΕΚ 686/1-6-2001 τεύχος Β΄ 
«Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 
(Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής  µελέτης ή και 
της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 

23. Η εγκύκλιος Ε3/2003 και η απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
(ΤΕΥΧΟΣ Β΄ ΦΕΚ 16/14-01-2003) πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.). 

24. Οι περί Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης διατάξεις των Ν. 2218/94, Ν. 2240/94 και Ν. 2307/95. 

25. Το Π.∆. 186/96 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων 
αρµοδιότητας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων 
τους”. 

Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις :  

i. του Ν. 1418/84 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" και του εκτελεστικού του Π.∆. 
609/85 "Κατασκευή δηµοσίων έργων" 

ii. της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων και ειδικότερα η 
νοµοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης δηµοπρασίας. 
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26. O N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

 

Άρθρο 6
ο
:  Συµβατικά στοιχεία Εργολαβίας - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ορισµοί 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση του 
έργου αναφέρονται κατά σειρά ισχύος τους στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης της δηµοπρασίας. 

Όπου στα συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας αναφέρονται οι όροι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή "ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ", θα 

σηµαίνουν τoν ∆ήµο Ξηροµέρου, η οποίος θα διευθύνει και θα παρακολουθεί το έργο µε την Τεχνική 

Υπηρεσία του. Οι όροι "κατάλληλος", "απαιτούµενος", "εγκεκριµένος" κ.λ.π. νοούνται ότι αναφέρονται 
στην κρίση της Υπηρεσίας ως προς την συµµόρφωση µε τις συµβατικές απαιτήσεις και µε τους κανόνες 
έντεχνης εκτελέσεως των εργασιών. 

 

Άρθρο 7
ο
:  Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 

Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί ακαταµάχητο τεκµήριο ότι ο Ανάδοχος : 

α) Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαµόρφωση και την φύση του εδάφους του έργου και 
έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του. 

β) Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης οριστικής µελέτης και τα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου και θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών. 

γ) Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες 
και όρους κατασκευής του έργου και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη 
συµµόρφωση προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή 
λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών  κατασκευής 
του έργου γενικά.    

δ) Αναλαµβάνει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, έστω και αν δεν κατονοµάζεται, ή περιγράφεται, ή 
απεικονίζεται στα συµβατικά τεύχη και τα σχέδια της µελέτης, που είναι όµως απαραίτητη για την 
πλήρη, άρτια και έντεχνη κατασκευή και αποπεράτωση του όλου έργου και για την άψογη εµφάνισή του, 
ώστε να εκπληρώνει απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο εκτελείται. 

 

Άρθρο 8
ο
:  Σύµβαση κατασκευής του έργου 

Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου συνάπτεται σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες του 
άρθρου 4 της ∆ιακήρυξης της δηµοπρασίας και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆. 609/85. 

 

Άρθρο 9
ο
:  Προθεσµίες - Παρατάσεις 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία πέντε 
(5) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (άρθρο 36 του Π.∆. 609/85). 

Τυχόν τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης του έργου καθορίζονται µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα καθορισµού της σειράς προτεραιότητας εκτέλεσης των 
έργων, αναλόγως των αναγκών. 

Μετά την περαίωση της προθεσµίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 
βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. 

Η µη εµπρόθεσµη περαίωση επιβάλλει αυτόµατα την επιβολή της αντίστοιχης ποινικής ρήτρας. 

 

 

Άρθρο 10
ο
:  Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
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Για κάθε ηµέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον Ανάδοχο της συνολικής προθεσµίας του άρθρου 9 της 
παρούσης επιβάλλονται, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 36 του Π.∆. 609/85, όπως 
αυτά τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 5 και 12 του Ν.3263/2004 (ΦΕΚ179Α/28.9.2004), ποινικές ρήτρες για 
χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές. 

Για κάθε ηµέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον Ανάδοχο κάθε µιας τµηµατικής προθεσµίας του άρθρου 9 της 
παρούσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα ως ορίζεται στο Π.∆. 609/85, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 
5 και 12 του Ν.3263/2004 (ΦΕΚ179Α/28.9.2004). Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών 
προθεσµιών ή της συνολικής προθεσµίας δεν µπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 6% του ποσού της 
σύµβασης. 

 

Άρθρο 11
ο
:  Κήρυξη έκπτωτου 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις όπως ορίζονται 
στην παρ.1 του άρθρου 47 του Π.∆. 609/85. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο 
κ.λ.π. καθορίζονται µε τις υπόλοιπες παραγράφους του ιδίου άρθρου. 

 

Άρθρο 12
ο
:  Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να εκπονήσει χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα 
µε τις προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) του άρθρου 9 της παρούσας και να το υποβάλει στην 
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Π.∆. 
609/85, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Η υπηρεσία κατόπιν ελέγχου επιφέρει τις κατά την κρίση της συµπληρώσεις και τροποποιήσεις του 
υποβληθέντος χρονοδιαγράµµατος µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
υποβολής του και εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση. Το τυχόν συµπληρωµένο και τροποποιηµένο από 
την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου, υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο, 
που οφείλει να εφαρµόσει πιστά τις προβλεπόµενες από το χρονοδιάγραµµα δραστηριότητες και 
προθεσµίες. 

Το χρονοδιάγραµµα θα είναι λεπτοµερειακό και θα περιλαµβάνει ξεχωριστά τους χρόνους για την εκτέλεση 
κάθε δραστηριότητας και ολικά. 

Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, 
τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κ.λ.π. για τις 
κύριες δραστηριότητες έτσι ώστε να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των προτάσεων.  

 

Άρθρο 13
ο
:   ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο - Προσωπικό του Αναδόχου  

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον Ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του, 
αποδεκτό από την Υπηρεσία, που κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 του Π.∆. 609/85 πρέπει να είναι τεχνικός 
µε σχετικές ικανότητες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου έναν ∆ιπλωµατούχο Πολιτικό ή 
Τοπογράφο Μηχανικό, καθώς και κατ’ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα ∆ιπλωµατούχο Μηχανολόγο ή 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους Υποµηχανικούς, Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς 
και διοικητικούς - οικονοµικούς υπαλλήλους. 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό στην 
περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο (άρθρο 34 παρ. 6 Π.∆. 609/85). 

 

Άρθρο 14
ο
:  Αναθεώρηση τιµών 

Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου θα εφαρµόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 10 
του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 21 και 22 του άρθρου 6 του 
Ν. 2052/92 και στην συνέχεια µε τις παρ. 15 και 16 το άρθρου 2 του Ν.2229/94, σε συνδυασµό και µε τις 
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διατάξεις για την αναθεώρηση των τιµών του άρθρου 41 του Π.∆. 609/85, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 
2 του Ν.2940/01. 

 

Άρθρο 15
ο
:   Προκαταβολές  

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 16
ο
:   Νέες εργασίες - Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 

Αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επιµέρους εργασιών, θα συντάσσεται 
αντίστοιχο “Πρωτόκολλο κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών” σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
(άρθρο 43 Π.∆. 609/85, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 286/94 και έχοντας υπόψη και την παρ. 2 του 
άρθρου 2 του Ν. 2940/01). 

Το ίδιο ισχύει αν µε απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη για την µείωση συµβατικών εργασιών, που 
περιλαµβάνονται στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις ως άνω αναφερόµενες διατάξεις. 

Η τιµή της νέας επιµέρους εργασίας (ή της µη εκτελούµενης συµβατικής επιµέρους εργασίας), που θα 
κανονιστεί σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους, θα µειώνεται κατά της οµάδας που εντάσσεται η νέα 
τιµή τεκµαρτό ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο και θα 
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κ.λ.π. και όφελος του εργολάβου. 
Επίσης θα υπολογίζεται και ο αντίστοιχος συντελεστής σ. 

 

Άρθρο 17
ο
:   Εργολαβικά ποσοστά - Επιβαρύνσεις 

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

α. δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις νέες τιµές 
µονάδας και υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 

β. δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής δαπάνης, που προκύπτει από τα νόµιµα αποδεικτικά 
πληρωµής για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και δεν υπόκειται στην έκπτωση της 
δηµοπρασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 42 του Π.∆. 609/85. 

γ. Επί της αξίας του έργου που εκτελείται και αποτιµάται µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα, δεν προστίθεται 
εργολαβικό ποσοστό επειδή αυτό περιέχεται στα προσφερθέντα από τον Ανάδοχο µε κατ’ αποκοπή 
τιµήµατα. 

Για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά θα ισχύσουν οι διατάξεις της παρ. 10 άρθρου 42 του 
Π.∆. 609/85. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν, επειδή περιλαµβάνονται ανηγµένες στο ποσοστό γενικών εξόδων κ.λ.π. 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.=18%) και στις επιµέρους τιµές µονάδος, εκτός από τις δαπάνες που απορρέουν από τις γενικές 
του υποχρεώσεις και οι φόροι, τέλη, χαρτόσηµο τιµολογίων, κρατήσεις (µεταξύ των οποίων και η κράτηση 
0,6% του Ν. 2166/93 άρθρο 27, ΦΕΚ 137Α/24.8.93) και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις και 
εισφορές, εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ως και λοιπές υποχρεώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 
34 του Π.∆. 609/85 και στις σχετικές εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και όσες άλλες νόµιµες κρατήσεις 
υπάρχουν ανάλογα µε την χρηµατοδότηση του έργου. 

Επισηµαίνεται ότι πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου θα 
προσκοµίζεται από τον Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και παραστατικά, το παραστατικό 
καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, από το οποίο θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο 
εκεί σχετικό λογαριασµό το ποσοστό 0,6% που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του άρθρου 27, 
παράγραφοι 34 έως 37 του Ν. 2166/93. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών πληρωµής να προσκοµίζει και τα 
παραστατικά στοιχεία πληρωµής των τελών των πάσης φύσεως χρησιµοποιούµενων στο έργο 
µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι). 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για κάθε είδους δικά του µεταφορικά µέσα που θα 
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από το Φ.Κ.Ε. και από 
τον Ειδικό Φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 3092/54 για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, 
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εφόδια κ.λ.π., καθώς και από τους αναφερόµενους φόρους κ.λ.π. σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν, 
όπως αυτές του Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131 Τεύχος Α) και 453/66 (ΦΕΚ 15 Τεύχος Α) "Περί τροποποιήσεως 
φορολογικών διατάξεων". 

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του 
∆ηµοσίου για καύσιµα και λιπαντικά σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές των Ν. 2366/53 
(ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και 893/79 (ΦΕΚ 86Α/28-4-79). 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή άλλης κράτησης, 
δικαιώµατος ή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ή παντός τρίτου, µε εξαίρεση τη προείσπραξη του φόρου 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το Ν.∆. 2957/55 και την ΣΑΕ µε αριθ. 871 τριµερή συλλογική απόφαση. 

Οποιαδήποτε απαλλαγή από οποιαδήποτε από τις επιβαρύνσεις των προηγούµενων παραγράφων, θα 
γίνεται προς όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασµό του Ανάδοχου. 
Αντίθετα κάθε τυχόν επιβάρυνση, καταβάλλεται από τον Ανάδοχο για λογαριασµό του εργοδότη και 
πιστοποιείται άτοκα υπέρ του Ανάδοχου στους αντίστοιχους λογαριασµούς χωρίς την προσθήκη 
εργολαβικού ποσοστού. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κύριο του έργου. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις κρατήσεις 6 
ο
/οο του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137Α/24-8-93). 

 

Άρθρο 18
ο
:   Περιεχόµενα κονδυλίου Απρόβλεπτων ∆απανών  Προϋπολογισµού 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που δύναται να πληρωθούν εκ του κονδυλίου τούτου, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. ∆εν περιλαµβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για 
εργασίες δικτύων Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, 
µελέτες κ.λ.π. 

 

Άρθρο 19
ο
:  Απολογιστικές εργασίες 

Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής του έργου µε άλλο σύστηµα εκτός από το 
απολογιστικό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν 
του δοθεί η ειδική σχετική εντολή από την Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 42 του Π.∆. 609/85.  

 

Άρθρο 20
ο
:  Καταµέτρηση αφανών εργασιών. 

Η καταµέτρηση των αφανών εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του 
εκτελεστικού του Π.∆. 609/85. 

Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο της εκτέλεσης 
τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιούν ότι εκτελέσθηκαν 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και την µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις τους που 
επέφερε η Υπηρεσία, αλλιώς θα θεωρούνται τα πρωτόκολλα άκυρα και ότι δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες 
και συνεπώς δεν µπορούν να πιστοποιηθούν. 

 

Άρθρο 21
ο
:  Επιµέτρηση εργασιών 

Για την επιµέτρηση των εργασιών µε τιµές µονάδας ισχύουν τα οριζόµενα στο  τιµολόγιο µελέτης του έργου 
και στις εγκεκριµένες και ισχύουσες αναλύσεις τιµών.  Αν για κάποια τέτοια εργασία δεν ορίζεται στα 
παραπάνω στοιχεία τρόπος επιµέτρησης, θα επιµετρείται και θα πληρώνεται µε βάση τις πραγµατικά και 
µόνον εκτελεσθείσες µονάδες, µη λαµβανοµένης υπόψη οποιασδήποτε άλλης συνήθειας. 

 

 

 

Άρθρο 22
ο
: Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωµών - Επιµετρήσεις 

Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελούµενων έργων θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.∆. 609/85, τους όρους της εργολαβικής σύµβασης και 
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της παρούσας Ε.Σ.Υ. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/85, συντάσσονται από τον 
Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.∆. 609/85 και των παραγράφων 7 και 8 του 
άρθρου 5 του Ν.1418/84, και υπογεγραµµένα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε απαιτούµενα 
αντίτυπα κατά χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα των τριάντα (30) ηµερών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µετά 
τον έλεγχο τα εγκρίνει. 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
(άρθρο 27 του Π.∆. 609/85) που θα αποδίδονται σύµφωνα µε τον νόµο (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2229/94). 

Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον Ανάδοχο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα παρακάτω : 

α. Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία.  

β. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας 

γ. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος που 
αντιστοιχεί στην πιστοποίηση. 

δ. Τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 

Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης και στη 
συνέχεια προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του Αναδόχου ή αφαιρούνται, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 40 του Π.∆. 609/85, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, 
συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), 
απόσβεση προκαταβολών κ.λ.π., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεούµενα στον εργολάβο 
ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό µε το οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων 
απαιτήσεων. 

Στις εντολές πληρωµής προστίθεται ο Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο Ε 18/06-02-87 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 

Άρθρο 23
ο
:  Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις µελέτης 

Ο καθορισµός από τα εγκεκριµένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τις 
µερικές διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να 
πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια, χώρο ή λειτουργία του έργου. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων, διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια της 
µελέτης ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και τις διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε 
απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (όπως π.χ. φρεάτια, αγωγοί  κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς 
την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνιση του όσο και ως προς την άµεση σύνδεση του µε τα 
υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου. 

Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα θα πρέπει να κατασκευάζεται µε την 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνοµα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη η ελάττωµα της 
κατασκευής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στον χρόνο που θα ορίσει η 
Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, “άνευ 
ετέρου” και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

Ο Ανάδοχος, πριν από την εφαρµογή της µελέτης, είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και 
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και 
έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία 
αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να 
εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής. 

 

 

Άρθρο 24
ο
:  Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων      

Όλα τα υλικά για την εκτέλεση του έργου θα είναι άριστης ποιότητας απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά 
δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των σχετικών Υπουργείων και της  απολύτου 
εγκρίσεως του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, ως προς την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
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ποιότητα, την εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π. Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένες 
ονοµασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδροµής δεν αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα 
«ισοδύναµα»  προϊόντα αυτού. 

Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, διέπεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85.  

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

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του έργου, 
ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε 
αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα η ακαταλληλότητα των υλικών που 
παραδίνονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίνονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά δε την 
παραλαβή τους από τον Ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµία ή απώλεια που 
τυχόν θα συµβεί στο υλικό αυτό. 

 

Άρθρο 25
ο
:  Πηγές λήψης υλικών και θέσεις απόθεσης ακατάλληλων ή πλεοναζόντων υλικών       

Για την λήψη και απόθεση των αδρανών υλικών και κάθε σχετική εργασία, πρέπει να τηρούνται µε 
σχολαστική ακρίβεια και µε αποκλειστική ευθύνη του Ανάδοχου οι δεσµεύσεις και περιορισµοί για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα αµµοχάλικα οδοστρωσίας, εγκιβωτισµού αγωγών κ.λ.π. θα είναι θραυστά λατοµείου και θα 
προέρχονται κατ' αρχήν από τα λατοµεία της περιοχής. 

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και την συµφωνία µε τις Προδιαγραφές των 
κάθε είδους υλικών λατοµείου. Οποιοσδήποτε έλεγχος από την Υπηρεσία, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του. Συνεπώς αν ορισµένες πήγες υλικών είναι ή 
αποδειχθούν στην πορεία εκτέλεσης του έργου ακατάλληλες, πρέπει ο Ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο 
µε δική του φροντίδα να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πήγες µε αποκλειστική ευθύνη, δαπάνη και 
φροντίδα. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την 
παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, ή δανειοθαλάµων ή ορυχείων, πρέπει συνεπώς 
αυτός στις τιµές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου, να συµπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε 
λόγο απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία, ορυχεία, κοίτες 
ποταµών, χειµάρρων κ.λ.π. των αναγκαίων αργών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς 
παραγωγή των υλικών αυτών ή τη λήψη δανείων. Επίσης στις τιµές προσφοράς του πρέπει να 
συµπεριληφθούν οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης οδών προσπέλασης µεταφοράς των υλικών από 
οποιαδήποτε πηγή και αν λαµβάνονται κ.λ.π. µη αναγνωριζόµενης ουδεµιάς αξιώσεως του Αναδόχου για 
πληρωµή άλλης αποζηµιώσεως, λόγω πρόσθετων τυχόν µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µισθώσεως 
λατοµείων, ορυχείων κ.λ.π. αποκαλύψεως και δηµιουργίας ή εκµεταλλεύσεως αυτών κ.λ.π.  

Ο Ανάδοχος επίσης, είναι υποχρεωµένος όπως, προ της χρήσεως οποιασδήποτε πηγής υλικών που θα 
επιλέξει, να προβεί µε µέριµνα του και δαπάνες του στην εξέταση του υλικού της πηγής σε εργαστήριο 
ιδιωτικό ή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στην περιοχή εκτελέσεως των έργων, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα 
αυτών και το σύµφωνο τους προς τις σχετικές προδιαγραφές της εργολαβίας. 

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, στον χώρο που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής στον 
ανωτέρω χώρο, ο Ανάδοχος οφείλει να εξεύρει άλλους χώρους αποθέσεως, της Υπηρεσίας µη 
αναλαµβανούσης καµιά απολύτως υποχρέωσης για εξεύρεση τέτοιου χώρου ή/και αποζηµίωσης του 
Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίσει εγγράφως και έγκαιρα στην Υπηρεσία τις θέσεις λήψης δανείων και 
γενικότερα τις πηγές των αδρανών υλικών και τα αποτελέσµατα δειγµατοληπτικών ελέγχων 
καταλληλότητας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή για λόγους καταλληλότητας, 
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οικονοµίας και ταχύτητας της εκτέλεσης του έργου να διατάξει τον Ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις η 
άλλες δυνατότητες προµήθειας των υλικών.  

 

Άρθρο 26
ο
:  Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένα συνεργεία, κατά 
τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2224/94 και προσωπικό του εκτελεστικού του Π.∆. 609/85, 
τους όρους γενικά της σύµβασης και τις εντολές του αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης του έργου. 

 Όλοι οι εκτελεσθέντες έλεγχοι θα υποβάλλονται στην επίβλεψη µέσα σε δύο ηµέρες από την 
δειγµατοληψία και θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο ελέγχων µε σαφείς ενδείξεις περί του:  

− είδους του ελέγχου 

− της ηµεροµηνίας του ελέγχου 

− του ονόµατος του εκτελέσαντος τον έλεγχο 

− της ακριβούς θέσεως ελέγχου κ.λ.π. 

Ανεξάρτητα αν τα αποτελέσµατα ελέγχων βρίσκονται ή όχι σε συµφωνία µε τις τεχνικές πρότυπες 
προδιαγραφές του έργου, θα πρέπει να υπενθυµισθεί ότι δεν επιτρέπεται η σύνταξη τελικής επιµέτρησης, 
ούτε αναγνωρίζεται ποιοτικά αποδεκτή καµιά κατασκευή αν στο φάκελο δεν υπάρχουν οι εργαστηριακές 
δοµικές που είναι οι µόνες που τεκµηριώνουν ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

Επισηµαίνεται η ισχύς του σχετικού εγγράφου του Σώµατος Επιθεωρητών ∆.Ε. (απ 142/5-4-2000), όπου 
ρητά αναφέρεται ότι «προκειµένης της εφαρµογής του άρθρου 46 του Π.∆. 609/85, χρησιµοποιούνται 
διάφορα άλλα εργαστήρια ∆ηµοσίων Έργων για επανελέγχους ποιότητας και συγκρίσεις µε αντίστοιχα 
αποτελέσµατα του Ε.Σ.Π.Ε.Λ., κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της σχετικής 
ΚΥΑ (∆17α/10/16/ΦΝ380/11-2-98/ΦΕΚ 122Β΄).  

Επισηµαίνεται ότι επί αµφισβητήσεων και απαίτησης τυχόν επανελέγχων, αρµόδιο εργαστήριο είναι το 
εργαστήριο του Ε.Σ.Π.Ε.Λ.    

Για ελαττώµατα που διαπιστώνονται κατά την διάρκεια των εργασιών και µέχρι της οριστικής παραλαβής, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον 
Ν. 2224/94 και µε το άρθρο 46 του Π.∆. 609/85. 

Για την ευθύνη του Ανάδοχου για ελαττώµατα που διαπιστώνονται µετά την οριστική παραλαβή, έχουν 
εφαρµογή οι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 27
ο
:  Χαράξεις - Εφαρµογή µελέτης επί εδάφους 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χαράξει και να σηµάνει µε φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του τις γραµµές που 
καθορίζουν τα προς εκτέλεση έργα, τοποθετώντας τα αναγκαία σήµατα για την υπόδειξη της χάραξης και 
των ορίων του έργου.  

Για κάθε εργασία χάραξης και εφαρµογής της Μελέτης στο έδαφος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει εγκαίρως την Υπηρεσία περί του χρόνου πραγµατοποίησης των εργασιών αυτών ώστε να 
παρίσταται ο Επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει στην διάθεση της Υπηρεσίας το αναγκαίο προσωπικό για την 
επαλήθευση των χαράξεων, αποτυπώσεων κ.λ.π. εργασιών και τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. 
Επισηµαίνεται ότι, ανεξάρτητα από την πραγµατοποίηση των ελέγχων και από το αν εκ του ελέγχου 
θεωρήθηκαν ακριβή τα στοιχεία, µοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ακρίβεια και ορθότητα 
των χαράξεων, παραµένει ο Ανάδοχος. 

Μηκοτοµές 

α) Στο διάστηµα πριν την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης του χρονοδιαγράµµατος από την 
Υπηρεσία, ή µέχρι την πάροδο του χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του οπότε θεωρείται 
αυτοδίκαια εγκεκριµένο, ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες για την σχεδίαση των 
κατά µήκος τοµών και υποβολή τούτων στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειµένου να ελεγχθούν και 
να καθοριστούν από αυτήν οι κατάλληλες κλίσεις, τα υψόµετρα εκσκαφής και η γραµµή ροής σε όλο το 
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µήκος του έργου. Όλες οι εργασίες της παρούσας παραγράφου εκτελούνται µε ευθύνες, φροντίδα και 
δαπάνες του Αναδόχου ο οποίος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία πρέπει να αλλάξει η κατά µήκος τοµή ή η οριζοντιογραφική χάραξη των 
υπό κατασκευή αγωγών, λόγω εµποδίων από την ύπαρξη υφιστάµενων δικτύων, ο Ανάδοχος οφείλει 
να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες για την σχεδίαση των νέων κατά µήκος τοµών και υποβολή τούτων 
εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειµένου να διορθωθούν ή 
να ελεγχθούν και να καθοριστούν από αυτήν οι κατάλληλες κλίσεις, τα υψόµετρα εκσκαφής, η γραµµή 
ροής και τα φρεάτια κάθε είδους, σε κάθε αγωγό του έργου.  

γ) Όλες οι εργασίες της παρούσας παραγράφου εκτελούνται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 
Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση 

Υψοµετρική και οριζοντιογραφική εξάρτηση των έργων  

α) Όλα τα έργα θα εξαρτηθούν οριζοντιογραφικά από τις συντεταγµένες των τριγωνοµετρικών σηµείων του 
κρατικού δικτύου, υψοµετρικά δε από τις υψοµετρικές σταθερές αφετηρίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού. Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιµοποιήσει τα υψόµετρα των υψοµετρικών αφετηριών (REPER) 
της Γ.Υ.Σ., υποχρεούται δε (χωρίς καµιά ιδιαίτερη αµοιβή) να ελέγξει και εκ νέου την ακρίβεια των 
υψοµετρικών τούτων αφετηριών.  

β) Σε περίπτωση ασυµφωνίας των σχεδίων της µελέτης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει έγκαιρα - 
πριν από κάθε κατά την κρίση του µερική ή ολική εφαρµογή των σχεδίων - εγγράφως οδηγίες κ.λ.π. 
από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

Εγκατάσταση σταθερών σηµείων  

α) Ο Ανάδοχος των έργων οφείλει σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία να εγκαταστήσει σε κατάλληλες θέσεις, 
µη καλυπτόµενες από τα έργα σταθερά σηµεία (REPERS) υψοµετρικά και σε οριζοντιογραφία 
τριγωνοµετρικά σηµεία) βάσει των οποίων τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά, η αποτύπωση 
του εδάφους και η χάραξη και η εκτέλεση των έργων, καθώς και η σύνταξη των επιµετρητικών 
στοιχείων να είναι πραγµατοποιήσιµη και εύκολη.  

β) Όλα τα προαναφερόµενα τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές 
αφετηρίες κ.λ.π.) πρέπει να διατηρηθούν µε φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου καθ' όλη την διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων.  

Αποτυπώσεις - Χαράξεις των έργων - Επιµετρήσεις  

α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Π.∆. 609/85 µε δικιά του µέριµνα και δαπάνες 
και µε βάση τα στοιχεία της χάραξης και τυχόν έγγραφες οδηγίες, να συντάξει και να υποβάλλει στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δια του Επιβλέποντος Μηχανικού, τα σχέδια εφαρµογής του έργου µέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα, που θα το καθορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

β) Εάν τα ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, κατά προτεραιότητα, 
τα σχέδια εφαρµογής τµήµατος µόνο του έργου.  

γ) Τα σχέδια εφαρµογής θα περιλαµβάνουν τις κατασκευαστικές κατά µήκος τοµές των αγωγών, καθώς 
επίσης και τα κατασκευαστικά σχέδια όλων των τεχνικών έργων. Αυτά τα κατασκευαστικά σχέδια και 
διαγράµµατα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις χαράξεις που εφάρµοσε ο Ανάδοχος, τα εγκεκριµένα 
σχέδια της µελέτης, τους εφαρµοστέους τύπους τεχνικών έργων της µελέτης, τα συµβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης.  

δ) Η Υπηρεσία δικαιούται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85 όποτε κρίνει 
απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών, να τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να 
εκδίδει νέα µε µεταβολές στην χάραξη των αγωγών, την αλλαγή πορείας, βάθη θεµελιώσεων, 
κατασκευή φρεατίων πάσης φύσεως και κάθε άλλη κατασκευαστική λεπτοµέρεια. Ο Ανάδοχος οφείλει 
να συµµορφωθεί προς το τροποποιηµένα σχέδια και δεν µπορεί να εγείρει απαίτηση ή να αξιώσει 
αποζηµίωση έστω και αν οι τροποποιήσεις αφορούν βασικές διαστάσεις ή και την χάραξη των έργων. 
Επίσης δικαιούται µόνο την συµβατική του αµοιβή για εργασίες που εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τα 
τελευταία εγκεκριµένα σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και εντολές της Υπηρεσίας.  

Αν για σοβαρούς λόγους ο Ανάδοχος επιθυµεί αλλαγές σε σχέδια ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη ή δεν 
συµφωνεί µε τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει εγγράφως εντός 
δεκαήµερου τις απόψεις του υποβάλλοντος και τα στοιχεία που τις τεκµηριώνουν. Αν η Υπηρεσία επιµείνει 
εγγράφως στην εφαρµογή των σχεδίων, προδιαγραφών, οδηγιών ή εντολών της ο Ανάδοχος 
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απαλλάσσεται από την ευθύνη αναφορικά µε την λύση που έδωσε η Υπηρεσία. ∆εν απαλλάσσεται όµως 
από την ευθύνη της σωστής και πλήρους εφαρµογής της λύσης αυτής.  

Για κάθε συµπληρωµατική λεπτοµέρεια ή διευκρίνηση πάνω σε σχέδια ή άλλα συµβατικά τεύχη, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητά έγκαιρα πριν την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών γραπτές 
οδηγίες από την Υπηρεσία. ∆εν θα αναγνωριστεί καµία εντολή, απόφαση ή οδηγία που δόθηκε µόνο 
προφορικά.  

Μετά το πέρας των εργασιών, και πριν την χορήγηση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο λεπτοµερών κατασκευαστικών 
σχεδίων σύµφωνα µε τις υποδείξεις της. Ιδιαίτερη σηµασία θα δίδεται στην εξασφάλιση από σταθερά 
σηµεία των φρεατίων επίσκεψης. Μετά την υποβολή των παραπάνω σχεδίων θα ακολουθήσει έλεγχος 
τους και έγκριση από την Υπηρεσία και µόνον στη συνέχεια θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο η σχετική 
βεβαίωση περάτωσης των εργασιών.  

Ρητά ορίζεται ότι όλες ανεξαιρέτως τις εργασίες του παρόντος άρθρου εκτελούνται µε ευθύνη, φροντίδα και 
δαπάνες του Ανάδοχου, ο οποίος δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση .  

 

Άρθρο 28
ο
:  Κατασκευή χανδάκων 

Οι χάνδακες θα κατασκευαστούν µε κλίση πρανών και πλάτος υποδεικνυόµενα από τα σχέδια. 
Οποιαδήποτε άλλης µορφής εκσκαφή των πρανών του χάνδακα, η οποία δεν δίνεται στα σχέδια, θα 
πρέπει να τυγχάνει της εγκρίσεως του Επιβλέποντος. 

Μετά την έναρξη των εκσκαφών και αφού κριθεί αναγκαίος διαφορετικός τρόπος εκσκαφής, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει αίτηση για την τροποποίηση της διατοµής, η οποία θα εγκριθεί από τον Επιβλέποντα αφού 
ελέγξει την ποιότητα του εδάφους. 

 

Άρθρο 29
ο
:  Αποκοµιδή προϊόντων εκσκαφής 

Tα προϊόντα εκσκαφών γενικά ακόµα και στην περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για την επίχωση του 
σκάµµατος, θα αποµακρύνονται από αυτό, µερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς, εφόσον λόγοι 
κυκλοφοριακοί της οδού, επί της οποίας το σκάµµα ή άλλοι κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
επιβάλλουν την αποµάκρυνση. Η προσωρινή ή οριστική εναπόθεση των προϊόντων αυτών θα γίνεται σε 
χώρους κείµενους σε οιανδήποτε απόσταση από τον τόπο των εκτελούµενων έργων και διατιθέµενους 
προς τον σκοπό αυτόν, µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αφαιρέσει και αποµακρύνει µε δικές του δαπάνες κατά την διάρκεια του 
έργου και πριν από την ολοκλήρωση του έργου, από τον περιβάλλοντα χώρο του τµήµατος αυτού και 
γενικά από τα Εργοτάξια κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόµενη από την παρούσα τα 
απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές 
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λ.π., να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π., το οποίο θα υποδειχτεί 
από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία, να ισοπεδώσει του χώρους επί των 
οποίων ήταν εγκατεστηµένο αυτό κ.λ.π., να παραδώσει δε τελείως καθαρά τόσο τις κατασκευές όσο και 
τους γύρω χώρους του Εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε άλλο απαιτούµενο για την παράδοση 
του έργου, για την εύρυθµη λειτουργία αυτού σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.  

Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει σύµφωνα µε την κρίση της Υπηρεσίας και 
στην καθαίρεση, αποκοµιδή κ.λ.π. κάθε προστατευτικής ή άλλης κατασκευής που κατασκευάστηκε για την 
εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών), που επιβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο προς 
αποφυγήν πάσης φύσεως ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσης έργα, καθώς και στην 
αποµάκρυνση των περιφράξεων των Εργοταξίων.  

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει µετά το πέρας των εργασιών, ή αυτοτελούς τµήµατος αυτών, 
αλλά οπωσδήποτε εντός της προθεσµίας περαίωσης του έργου, να προβεί στον πλήρη και επιµεληµένο 
καθαρισµό του κατασκευασθέντος δικτύου, των φρεατίων και κάθε άλλης κατασκευής και την 
αποµάκρυνση κάθε είδους υλικών κ.λ.π. από αυτά. Η εργασία αυτή δεν αµείβεται ιδιαίτερα δεδοµένου ότι 
αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση του Αναδόχου και ευθύνη του.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί συνεχώς καθαρό τον χώρο των έργων λαµβάνοντας όλα τα 
απαραίτητα µέτρα (διαβροχή, σκούπισµα, καθάρισµα) να υλοποιεί δε άµεσα τις σχετικές εντολές της 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

  14/35 

Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα µετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει επιµελώς τις οδούς 
όπου εκτελέστηκαν εργασίες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Επιβλέποντος.  

Εάν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη υπόµνηση από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν προβεί στην 
έναρξη και εντός εύλογου προθεσµίας περαίωση όλων ή µέρους των ανωτέρω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται εις βάρος του Αναδόχου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις .  

 

Άρθρο 30
ο
:  Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 33, παραγρ. 1 & 2 
του Π.∆. 609/85. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση 
κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει για έλεγχο λεπτοµερή διαγράµµατα των 
έργων σε οριζοντιογραφία και µηκοτοµή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις 
και το βάθος των εκάστοτε εκτελούµενων τµηµάτων είτε είναι εµφανή είτε αφανή. 

 

Άρθρο 31
ο
:  Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του έργου 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2224/94 και του Π.∆. 609/85, για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την 
ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που 
ασκείται από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την επιλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών τευχών και 
σχεδίων. 

  

Άρθρο 32
ο
:  Τροποποίηση προϋπολογισµού 

Όλα τα όρια, ή ποσοστά του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
(Τροποποίηση προϋπολογισµού. Τιµές µονάδας νέων εργασιών) αναφέρονται στα αρχικά ποσά και στις 
τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και δεν περιλαµβάνονται σε αυτά αναθεώρηση τιµών, 
µεταγενέστερη τροποποίηση τους ή οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

 

Άρθρο 33
ο
:  Σχέδια επιµετρητικά και εφαρµογής 

Οίκοθεν ή µε εντολή της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής, 
άπαντα τα τυχόν σχέδια εφαρµογής και λεπτοµερειών, και να υποβάλλει ταύτα σε εξαπλούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση.  

Ως σχέδια εφαρµογής νοούνται και τα σχέδια τα οποία προκύπτουν εκ τυχόν µικροαλλαγών της χαράξεως 
ή προσαρµογής προς την υφισταµένη κατάσταση.  

Συµβατικώς ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση µε δοµικά πλέγµατα των ράβδων οπλισµού, 
οσάκις προβλέπονται τοιαύτα στα σχέδια της µελέτης χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας. ∆εν επιτρέπεται 
επίσης η αραίωση των ράβδων έστω και αν χρησιµοποιηθούν ράβδοι µεγαλύτερης διαµέτρου. Η 
διαστασιολόγηση των οπλισµών στην µελέτη έγινε και προς αποφυγήν ρηγµατώσεως του σκυροδέµατος 
και όχι µόνον για λόγους αντοχής.  

Στα σχέδια λεπτοµερειών νοούνται και τα τυχόν απαιτούµενα σχέδια ξυλοτύπων, καθώς και τα πάσης 
φύσεως σχέδια υποθεµελιώσεων. Επίσης περιλαµβάνονται και τα τυχόν απαιτούµενα σχέδια των πάσης 
φύσεως υποστηρίξεων και αντιστηρίξεων κάθε είδους.  

 

Άρθρο 34
ο
:  Μητρώο Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός µηνός µετά την πλήρη επίχωση κάθε αυτοτελούς κατά την απόλυτη κρίση 
της Υπηρεσίας τµήµατος του έργου να συντάξει µε δαπάνες του και να σχεδιάσει το τµήµα του έργου, που 
κατασκεύασε επί τοπογραφικού διαγράµµατος υπό κλίµακα 1:500 ή 1:1000.  
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Τα σχέδια αυτά ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα υποβάλλει στην Υπηρεσία υπογεγραµµένα από 
∆ιπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρονόµο - Τοπογράφο Μηχανικό, τα οποία θα περιέχουν 
οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία:  

α) Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των έργων µε εξάρτηση αυτών µε σταθερά σηµεία (π.χ. γωνίες 
οικοδοµικών τετραγώνων κ.λ.π.)  

β) Κατά µήκος τοµή των έργων υπό κλίµακα µηκών 1:1.000 και υψών 1:100.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη και εκτύπωση µε δαπάνες του, κατάλληλων φωτογραφιών κατά τις 
ενδιάµεσες φάσεις εκτέλεσης των έργων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Α.7603/5-2-60 εγκύκλιο 20 του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων και την υποβολή τους σε έξι (6) αντίτυπα.  

 

Άρθρο 35
ο
:  Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2229/94 και του Π.∆. 609/85, καθώς και η εγκύκλιος 30/2000 
(Υ.Α. 433/19-9-2000 απόφαση Υ.ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε. (ΦΕΚ1176/22-9-2000/Β), σχετικά µε την καθιέρωση του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου, µε έναρξη ισχύος από 22-9-2000. Σύµφωνα µε αυτήν η επιτροπή 
παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο προσωρινό ή οριστικό 
έργο, έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. και ότι είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του 
Π.∆. 305/96. 

Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και η επιτροπή δεν 
θα προβαίνει, εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ., ή εάν δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος. Στο Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόµη ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρµόστηκε και ενηµερώθηκε µετά την οριστική 
παραλαβή, ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για 
την αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 

 

Άρθρο 36
ο
:  ∆οκιµές έργου 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την ολική αποπεράτωση του έργου, να εκτελέσει δοκιµές 
που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισµοί, µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες. Οι δοκιµές αυτές θα 
επαναλαµβάνονται έως ότου τα αποτελέσµατα τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, 
οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιµών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό 
και τον Ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  

Ο Ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, και πριν από την παράδοση του έργου, να 
συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και 
λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης του έργου που εκτελέστηκε από αυτόν. Μια 
σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο 
του κυρίου του έργου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση του έργου, να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του 
έργου την χρήση και τον χειρισµό του έργου.  

Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα το έργο 
και να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι’ αυτό. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην 
προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή απευθείας, σε βάρος και σε λογαριασµό του Ανάδοχου. 

Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί στον εντός του 
έργου χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µην 
παρεµποδίζεται η εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 
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Άρθρο 37
ο
:  Εργασίες, που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους Αναδόχους - Φθορές από 

εγκαταστάσεις και από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος οφείλει, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85, να µην 
παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση του και εκτελούνται από την 
Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα µέσα του και ρυθµίζοντας την σειρά 
των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµβάλλει κανένα εµπόδιο στην εκτέλεση των εκτός 
της σύµβασής του εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανοίγει, µορφώνει και επαναφέρει τους απαιτούµενους χάνδακες, σύµφωνα 
µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, επειδή οι σχετικές δαπάνες 
έχουν περιληφθεί στις συµβατικές τιµές των αντίστοιχων εργασιών. 

Μετά την έναρξη των εργασιών και, αφού κριθεί αναγκαίος διαφορετικός τρόπος εκσκαφής, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει αίτηση για την τροποποίηση της διατοµής, η οποία θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό, 
αφού ελεγχθεί η ποιότητα του εδάφους. 

Οποιαδήποτε φθορά η ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 
βαρύνει τον Ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές 
που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά στη προτέρα τους κατάσταση. 

 

Άρθρο 38
ο
:  Σκυροδέµατα  

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

Για την ποιότητα των υλικών, τους τρόπους παρασκευής, την µελέτη σύνθεσης, τις µεθόδους κατασκευής, 
τον έλεγχο, την λήψη δοκιµίων κ.λ.π. θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του Ελληνικού Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος, όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την κοινή 
Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002), 
και των εγκεκριµένων σχετικών πρότυπων του Υ.∆.Ε., καθώς και του νέου κανονισµού για την µελέτη και 
κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα, που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆11ε/0/30123/21-10/31-12-
1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆11β/13 της 3/28-3-1995 (Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως 
ισχύει σήµερα σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-11-2000) και την απόφαση ∆17α/32/10/ΦΝ 
429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης 
του ΕΚΩΣ 2000», τόσο για το παρασκευαζόµενο επιτόπου όσο και για το έτοιµο σκυρόδεµα. 

Η ανάµειξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό αναµικτήρα, απόδοσης 
πολλαπλασίου ακεραίου σάκου τσιµέντου. 

Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα γίνεται µε χρήση 
δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου, λόγω χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι 
περιλαµβάνεται στις συµβατικές τιµές µονάδας εργασιών και στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του έργου.  

Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται, κατά την διάστρωση, δοκιµές αντοχής µε τη λήψη 
δοκιµίων.  

α. Η λήψη και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε δαπάνες του αναδόχου µε την παρουσία και τις οδηγίες 
της επίβλεψης.  

β. Για τον έλεγχο των σκυροδεµάτων ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στον κανονισµό Τεχνολογίας 
σκυροδέµατος (όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε µε την 
κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης ∆14/50504/12-4-2002 (ΦΕΚ 
537Β΄/1-5-2002). 

γ. Η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται µε τον τρόπο, που εφαρµόζεται στο έργο. Ειδικότερα, όταν 
εφαρµόζεται συµπύκνωση µε κοπάνισµα, η συµπύκνωση των δοκιµίων θα γίνεται σε δύο (2) στρώσεις, 
µε πενήντα (50) κτύπους µε ράβδο Φ16 µήκους 60cm ανά στρώση. 

δ. Η θραύση των δοκιµίων θα γίνεται σε εργαστήριο του Υ.∆.Ε., που είναι αρµόδιο στην περιοχή του 
έργου, µε δαπάνες του Αναδόχου. 

Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε 
δαπάνες του Αναδόχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 
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Οι δαπάνες των δειγµατοληψιών ελέγχου του σκυροδέµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

Άρθρο 39
ο
:  Χρήση έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα 
του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέσθηκε καλά και 
διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.∆. 609/85. 

 

Άρθρο 40
ο
:  Εξυπηρέτηση µεταφοράς υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου να διαθέτει Ι.Χ. αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση της Επίβλεψης και γενικά της 
Υπηρεσίας, ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 41
ο
:  Εγκαταστάσεις Οργανισµών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) 

Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να διερευνήσει κάνοντας και τις σχετικές 
τοµές, εάν υφίστανται στην περιοχή των έργων δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων (Ύδατος, 
∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λ.π.) και γενικά εµπόδια που πρέπει να µετατοπισθούν ή να αρθούν και να τα αναφέρει 
εγγράφως και έγκαιρα στον εργοδότη για να µεριµνήσει σχετικά.  

Για την σχετική δαπάνη µετατόπισης ή άρσης των εµποδίων ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση των εργασιών των αναγκαίων για 
την µετατόπιση ή άρση των εµποδίων, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση, για λόγους 
καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 

 

Άρθρο 42
ο
:  Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων Εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου, ή του όλου έργου µετά 
την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω 
δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους των  κατασκευών και του εργοταξίου για την παράδοση τους 
απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα 
έτοιµο για χρήση και λειτουργία. 

Αν µετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη πληρωµή. 

 

Άρθρο 43
ο
:  Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

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

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα σχέδια, να τηρεί τις διαστάσεις και την 
διάταξη των τµηµάτων του έργου και να συµµορφώνεται ακριβώς µε τις διατάξεις των συγγραφών 
υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων τις σύµβασης.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης 
διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική επίλυση διαφορών). 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου, διατηρώντας τα δικαιώµατα του, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94, λόγω τροποποίησης του 
αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, µε δικές του δαπάνες, ό,τι προβλέπεται 
στους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα.  

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε κατά 
νόµο άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεούται να 
υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις µε ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., δίκτυο ύδρευσης κ.λ.π. και 
να καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγµατοποίηση τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί  στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόµοι, όπως 
ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆.609/85, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας, καθώς επίσης να λαµβάνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών, τα µέτρα ασφαλείας για την 
πρόληψη ατυχηµάτων, που καθορίζονται στα Π.∆. 447/75, 778/80, 1073/81 225/84 "Περί µέτρων 
ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.", εκπονώντας µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη, όπως 
στατική µελέτη ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης των έργων κ.λ.π., σύµφωνα µε την παράγραφο 
4 του άρθρου 34 του Π.∆. 609/85. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στην µη λήψη των 
απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις 
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα 
ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

O Ανάδοχος υποχρεούται για την τήρηση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).  

1. Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 
διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας 
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 
κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου. 

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων, τα οποία θα 
παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, 
καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
(Ν.1568/85, Π∆17/96, Π∆305/96, Π∆294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας 
και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας, καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται 
εγγράφως και κοινοποιείται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. 
Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και 
γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π., ο 
Ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη 
(Π∆95/99, Π∆17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 

2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 

2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 

− αναφορά ατυχήµατος, 

− διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας, 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

  19/35 

− αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

− χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 

− εκπαίδευση προσωπικού,  

− ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 

2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών, π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από 
τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής. 

2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, 
των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 
νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη 
µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις 
πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 

2.8 Άλλες προβλέψεις 

− Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο 
Κ.ΕΠ.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε 

− Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 

− Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο 

− Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και 
τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

2.9 Υποχρέωση του Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 
Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον 
αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στον δε Φ.Α.Υ. 
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας 
και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ 
ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 
στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη τους αδαπάνως για 
το ∆ηµόσιο. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.1. Γενικά: 

− είδος έργου και χρήση αυτού 

− σύντοµη περιγραφή του έργου  

− ακριβής διεύθυνση του έργου 

− στοιχεία του κυρίου του έργου 

− στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 
εργασίας. 

2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 

2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 

2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 
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2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις, π.χ. 
ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και 
διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 
επικινδυνότητας, π.χ. 

Χ= Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 

Μ= Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 

Υ= Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 

2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 

2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα 
για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους 
(Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆.305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

2.9.Α Γενικά: 

− είδος έργου και χρήση αυτού 

− ακριβή διεύθυνση του έργου 

− αριθµό αδείας 

− στοιχεία του  κυρίου του έργου 

− στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 

− τεχνική περιγραφή του έργου 

− παραδοχές µελέτης 

− τα σχέδια «ως κατασκευάστηκε» (as build). 

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια 
της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 
διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 

− Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση 
του έργου από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, 
που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα 
χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 

− Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου, π.χ. 
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη 
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού 
κ.λ.π. 

− Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την 
περιοδική συντήρηση του έργου.    
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Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Aναδόχου 
και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί 
την ύπαρξη και εφαρµογή των Σ.Α.Υ.και Φ.Α.Υ. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη την 
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 

3. ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ 

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

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούµενο 
εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, για την εκτέλεση του έργου, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα 
σε αυτό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και στα κατά 
κατηγορία εργαζοµένων Ταµεία επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε 
εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α.  διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίζει σε 
αναγνωρισµένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας δηµοσιότητας του έργου 
σύµφωνα µε την εγκύκλιο ∆1/83 του τέως Υ.∆.Ε. και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την σύνταξη και παράδοση στην Υπηρεσία µετά την ολοκλήρωση 
του έργου και πριν από την παραλαβή του Μητρώου του Έργου.    

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί απ΄ αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές 
προσφοράς αυτού.       

 

Άρθρο 44
ο
:  Συντήρηση και παραλαβή του έργου 

Ο χρόνος εγγύησης του έργου κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 
στην συντήρηση του, σύµφωνα µε το άρθρο 54 του Π.∆.609/85 ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες.  

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο Ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη 
κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης καλείται να 
επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 
του άρθρου 7 του Ν.1418/84. Εάν δεν προβεί, µέσα στην προθεσµία, που καθορίστηκε στην 
αποκατάσταση βλάβης ή ζηµιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από 
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, µε 
δυνατότητα εφαρµογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 47 του Π.∆. 609/85.  

Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτέλεσης των δηµοσίων έργων και 
ειδικότερα τα άρθρα 11 του Ν. 1418/84 και 53 - 55 του Π.∆. 609/85. 

 

Άρθρο 45
ο
:  Προστατευτικές κατασκευές  

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

Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και 
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισµένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα 
µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να 
πάρει όλα τα κατάλληλα µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί 
κάθε κίνδυνος ζηµίας ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη. 
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Άρθρο 46
ο
:  Νυχτερινή και υπερωριακή εργασία - Πρόσθετος εξοπλισµός  

Για την εξασφάλιση του απαιτούµενου ρυθµού προόδου των έργων και την τήρηση των συµβατικών 
προθεσµιών, µε τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο Ανάδοχος οφείλει, 
όταν και όπως απαιτείται, να χρησιµοποιεί περισσότερες της µιας βάρδιες εργασίας, να εφαρµόζει 
υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισµού και των εργοταξιακών του 
εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, 
προκαλούµενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισµό, υλικά, καύσιµα κ.λ.π., έστω και αν 
τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισµού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του 
εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράµµατος κατά το άρθρο 11 της παρούσας.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία, εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες 
εργασίας (χρησιµοποίηση νυχτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λ.π.), αλλαγές στον 
κύριο µηχανικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία διατάξεις 
ως προς την νυχτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζηµιώσεις προσωπικού, µέτρα ασφαλείας 
κ.λ.π.).  

Εφόσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή 
κατά τις Κυριακές και εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας για την εκτέλεση, µε δαπάνες του, των παραπάνω εργασιών. 

 

Άρθρο 47
ο
:  ∆ρόµοι προσπέλασης - ∆ιεξαγωγή κυκλοφορίας  

Για οποιεσδήποτε µεταφορές ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί τους υπάρχοντες δρόµους, είτε ειδικά 
διανοιγόµενους για το παρόν έργο δρόµους προσπέλασης.   

Για την χρησιµοποίηση υπαρχόντων δρόµων ο Ανάδοχος οφείλει :  

α. Να συντηρεί και να επισκευάζει τους δρόµους αυτούς, όπως απαιτείται, λόγω φθορών που 
προκαλούνται από την κυκλοφορία των οχηµάτων του.  

β. Να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο για να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η παρακώλυση της 
κυκλοφορίας άλλων οχηµάτων. 

Όλες οι δαπάνες για  µελέτες, αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, όπως και οι δαπάνες για ενίσχυση και συντήρηση 
υφισταµένων εν λειτουργία οδών, για συµπληρωµατική σήµανση κ.λ.π., όπως απαιτείται, περιλαµβάνεται 
στις τιµές των πληρωµένων κατά το Τιµολόγιο προσφοράς εργασιών και δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα. 

 

Άρθρο 48
ο
:  Ζηµιές σε τρίτους και σε Κοινωφελείς Εγκαταστάσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών και 
εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του ∆ηµοσίου και ειδικότερα των εγκαταστάσεων 
(δίκτυα κ.λ.π.) των Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και να έχει µονοµερώς ολόκληρη την αστική και ποινική 
ευθύνη από τις ενέργειες αµελειών και παραλήψεων του ίδιου ή των οργάνων του, του εργατοτεχνικού του 
προσωπικού ή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του κ.λ.π., και υποχρεούται να αποκαθιστά τις ζηµιές ή να 
καταβάλει τις σχετικές αποζηµιώσεις. Ειδικά για ζηµιές στα δίκτυα κοινωφελών έργων (Ύδατος, ∆.Ε.Η., 
Ο.Τ.Ε., κ.λ.π.), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εφόσον δύναται, στην άµεση αποκατάσταση της 
ζηµιάς αυτής και στην λειτουργία των εγκαταστάσεων, διαφορετικά να ειδοποιήσει τον κύριο των 
εγκαταστάσεων για την ζηµιά που προκλήθηκε προκειµένου να γίνει από αυτόν η τέλεια αποκατάσταση της 
ζηµιάς αυτής. Όσον αφορά στις ενέργειες αυτές πρέπει να ενηµερώνει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του 
Εργοδότου. 

Η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών που έχουν προκληθεί βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο και 
πρέπει να εξοφλείται από τον ίδιο, σε διάστηµα ενός µηνός από την ηµέρα λήψης των σχετικών 
λογαριασµών που εκδίδονται από τους Οργανισµούς των Κοινωφελών Έργων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να ασφαλίζει τα αυτοκίνητα και τα κάθε είδους οχήµατα και µηχανήµατα που 
χρησιµοποιούνται στα έργα µε µικτή και όχι απλή ασφάλεια. 
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Άρθρο 49
ο
:  Τοµές οδοστρωµάτων και αποκατάσταση αυτών 

Εφόσον για την κατασκευή των έργων είναι αναπόφευκτη η τοµή οδοστρώµατος οδού, ο Ανάδοχος οφείλει 
να εφοδιαστεί έγκαιρα µε σχετική άδεια του αρµόδιου ∆ήµου, στην περιοχή που εκτελούνται τα έργα. 

Η επανόρθωση των οδοστρωµάτων που έχουν τµηθεί θα γίνεται έντεχνα και µε τρόπο που θα καθορίζεται 
από τον ∆ήµο για την αποκατάσταση οµαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η µη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των τοµών τον βαρύνει 
τόσο µε χρηµατική ποινή, όπως περικοπή στις πιστοποιήσεις εργασιών κ.λ.π., όσο και µε ποινική και 
πειθαρχική δίωξη σύµφωνα µε την Ε 181/31-3-83 εγκύκλιο. 

 

Άρθρο 50
ο
:  Βλάβες στο έργο - Αναγνώριση αποζηµιώσεων 

Ο Ανάδοχος οφείλει, λόγω της φύσεως των έργων, να προνοεί και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα 
µέτρα ώστε τα έργα να µην υπόκεινται σε κίνδυνο ζηµιών από βροχές χειµαρρώδεις ή συνεχείς και από 
συνήθεις ή περιοδικές πληµµύρες.   

Ζηµιά που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη 
χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο εκτός από 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή ανωτέρας βίας, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 45 του Π.∆.609/85. 

  

Άρθρο 51
ο
:  Ασφάλιση του έργου 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το έργο και στο όνοµα του και στο όνοµα του Εργοδότη για 
κάθε ζηµιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία εκτός από ανώτερη βία, για την οποία είναι υπεύθυνος βάσει 
των όρων της σύµβασης και µε τρόπο ώστε ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την 
περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζηµιάς που θα γίνει κατά τον χρόνο 
εγγυήσεως, οφειλοµένη σε αιτία που ανάγεται στην πριν από την ένταξη της συντήρησης περίοδο, καθώς 
και έναντι κάθε απώλειας ή ζηµιάς που θα προξενηθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει : 

α. Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου, καθώς και των τµηµάτων των 
βοηθητικών εργασιών. 

β. Ολόκληρη την αξία των υλικών, του εργοταξιακού εξοπλισµού και των λοιπών ειδών που 
προσκοµίσθηκαν από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο.  

Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία και υπό 
όρους της έγκρισης του Εργοδότη (η µη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στον επιβλέποντα µηχανικό το ή τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια, καθώς και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς εκ 
τούτου να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 52
ο
:  Ζηµιές σε τρίτους και στις περιουσίες τους - Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 
σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 
άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του προσωπικού του και 
του προσωπικού της επίβλεψης, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα µέσα για την 
εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε και για 
οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τις ίδιες τις 
κατασκευές, τόσο κατά τις ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ηµέρες 
και ώρες που δεν γίνονται. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκοµίσει δεκαπέντε (15) ηµέρες 
µετά την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης.  
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Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόµενο από την εργολαβική σύµβαση χρόνο, δηλ. από της 
υπογραφής της σύµβασης µέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου και για ποσό που καλύπτει κάθε 
πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και σωµατική βλάβη τρίτων συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του 
προσωπικού του και εκείνου της επίβλεψης, το οποίο και ορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του 
συµβατικού προϋπολογισµού του έργου.  

Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του Εργοδότη, του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών, καθώς και κάθε εργαζόµενου, ο οποίος έχει 
οποιαδήποτε σχέση µε τον Ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα 
µπορούσε να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της 
ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και 
προστασίας του απασχολούµενου για το έργο προσωπικού. 

 

Άρθρο 53
ο
:  Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, τα 
διατάγµατα, τις αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας 
αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

Κατ’ ελάχιστον στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται: 

0. Απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας κατά την περίοδο κατασκευής του Έργου (Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88, 
Π.∆. 17/96). Επίσης, απασχόληση Συντονιστή Ασφαλείας τόσο κατά την µελέτη του Έργου όσο και 
κατά την φάση της εκτέλεσης του (Π.∆. 305/96). 

1. Απασχόληση Γιατρού Εργασίας, στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθµός των απασχολουµένων στο 
εργοτάξιο υπερβαίνει τους 50 (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96). Στις περιπτώσεις που στο Έργο 
χρησιµοποιούνται αµίαντος, βενζόλιο (διαλύτης), µόλυβδος (π.χ. συνεργείο µπαταριών οχηµάτων), 
καρκινογόνες ουσίες (π.χ. πίσσα), βιολογικοί παράγοντες (π.χ. απορρίµµατα) και από την εκτίµηση 
των κινδύνων καταδεικνύεται κίνδυνος, για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζοµένων τότε η 
υποχρέωση απασχόλησης Γιατρού Εργασίας επεκτείνεται και όταν απασχολούνται λιγότεροι από 50 
εργαζόµενοι. Η ανάθεση των καθηκόντων των Τεχνικού Ασφαλείας και Συντονιστή Ασφάλειας και 
Υγείας της Εργασίας, καθώς και του Γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 
Επιθεώρηση Εργασίας. 

2. Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) και Υποβολή 
τους στον ΚτΕ για έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών (Π.∆. 305/96). Τόσο το Σ.Α.Υ. όσο και ο 
Φ.Α.Υ. συντάσσονται σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα που έχουν εκπονηθεί από το ΤΕΕ. Το 
σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρµόζονται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των 
εργασιών και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 'Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος, ώστε αυτός να περιέχει τα 
πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται 
µε ευθύνη του ΚτΕ. Κατά την εκτέλεση τον έργου, το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. 

3. Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς την Αρµόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας (Π.∆. 305/96). Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο πρέπει να αναρτάται στο εργοτάξιο και 
αποσκοπεί στο να διαβιβάσει στους φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο της Ασφάλειας και 
της Υγείας στους χώρους εργασίας, τις αναγκαίες πληροφορίες για το 'Έργο πριν από την έναρξη των 
εργασιών. 

4. Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, θεωρηµένο από την αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας (Ν. 1568/85). 

5. Ηµερολόγιο Ασφάλειας (Π.∆. 1073/81). 

6. Βιβλίο Καταγραφής Ατυχηµάτων και Πίνακας Ατυχηµάτων, µε απουσία από την εργασία µεγαλύτερη 
των 3 ηµερών (Π.∆. 17/96). 
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7. Εκπαίδευση του προσωπικού (Π.∆. 17/96), αρχική και επαναλαµβανόµενη κατά περιόδους. Η 
εκπαίδευση τεκµηριώνεται εγγράφως (ηµ/νία, θέµατα, εισηγητής, υπογραφές συµµετεχόντων), ώστε να 
µπορεί να ελεγχθεί από τις αρχές. 

8. Ενηµέρωση του προσωπικού µε γραπτές οδηγίες για την υφιστάµενη νοµοθεσία για ασφάλεια και 
υγεία της εργασίας, για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους τρόπους προστασίας 
από αυτούς. 

9. Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισµός, πληµµύρα, κατολίσθηση, πυρκαγιά) και κοινοποίηση 
του στον ΚτΕ. Τα µέτρα Α’ Βοηθειών και εκκένωσης των χώρων από εργαζόµενους σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα είναι προσαρµοσµένα στο µέγεθος και στην φύση των δραστηριοτήτων 
του εργοταξίου και θα λαµβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που τυχόν είναι παρόντα. Επίσης, 
οργάνωση κατάλληλης υποδοµής και εξασφάλιση των κατάλληλων διασυνδέσεων µε αρµόδιες 
εξωτερικές υπηρεσίες προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσα θέµατα επείγουσας ιατρικής 
περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας. 

10. Μετρήσεις των φυσικών και χηµικών βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, σκόνη, επικίνδυνα αέρια 
κ.λ.π.) στους οποίους είναι εκτεθειµένοι οι εργαζόµενοι. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
καταγράφονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό βιβλίο (Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96). 

11. Εκπόνηση και τήρηση προγράµµατος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις και χώρους εργασίας για 
την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας από τους εργαζόµενους, περιλαµβανοµένων των ελέγχων 
του εξοπλισµού παροχής πρώτων βοηθειών. 

12. Εφαρµογή όλων των ενδεδειγµένων µέτρων για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από την 
µεταφορά, αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα 
συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών 
µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες και γενικότερα τήρηση των 
προβλέψεων της νοµοθεσίας (ΚΜΛΕ). 

13. Χορήγηση σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου, στο προσωπικό επίβλεψης του ΚτΕ 
(συµπεριλαµβανοµένων και των συµβούλων Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο 
πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου των απαιτούµενων κατά περίπτωση Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας (ΜΑΠ). Η χορήγηση των ΜΑΠ στους εργαζόµενους πρέπει να συνοδεύεται από σχετική 
εκπαίδευση για την ορθή χρήση, αποθήκευση και συντήρηση τους. Επίσης από ειδική σήµανση των 
χώρων εργασίας στους οποίους επιβάλλεται η χρήση των ΜΑΠ. 

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή φωτεινών 
σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους 
κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε 
αυτές. 

15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό, 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και προστασίας του προσωπικού από τις δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσων). 

16. Περίφραξη και σήµανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των 
διερχόµενων τροχοφόρων. ∆ηµιουργία ασφαλών διόδων για την διέλευση των πεζών στους χώρους 
και στα σηµεία που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δηµιουργούν κινδύνους. Επίσης 
περίφραξη του εργοταξίου προς αποφυγήν εισόδου ατόµων µη εχόντων εργασία, καθώς και ζώων. 

17. Επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος ασφαλείας της εργασίας. 

18. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόvoς και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η 
υλοποίηση των ενδεδειγµένων µέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα 
πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις 
που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρµόζονται οι διεθνείς σχετικοί κανονισµοί. 

19. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η ευθύνη του Αναδόχου για συντονισµό των υπεργολάβων και των 
δραστηριοτήτων που έχει υπό τον έλεγχο του, για την προστασία των εργαζοµένων και την πρόληψη 
των επαγγελµατικών κινδύνων, την αλληλοενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων και την ενηµέρωση 
από αυτούς των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους για τυχόν κινδύνους. 
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20. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 
συνυπολογιστεί απ’ αυτόν κατά την διαµόρφωση της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 54
ο
:  Προστασία Περιβάλλοντος 

Επισηµαίνονται ιδιαίτερα οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 που αναφέρονται στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στις κυρώσεις που συνεπάγεται η µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του Αναδόχου. Ιδιαίτερα τονίζονται τα τεχνικά έργα που επιβάλλεται να κατασκευαστούν σύµφωνα µε την 
παραγρ. δ της πιο πάνω απόφασης για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και των κατοικηµένων 
περιοχών.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δένδρα και θάµνους, σε τυχόν δασική έκταση γύρω από τον χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία 
για την εκτέλεση των εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους, λόγω 
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, απόθεσης υλικών λόγω κακού χειρισµού των 
µηχανηµάτων ή κατάργηση ή καταπάτηση φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση των έργων να συµµορφώνεται πλήρως προς την 
εγκύκλιο Υ∆Ε-Γ2-∆2/0/3/192/Εγκ.Α.213/5-12-75 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

∆εν θα κοπεί κανένα δέντρο ή δενδρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας και την άδεια της 
∆ασικής Υπηρεσίας. Για να δοθεί ή έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραµµα 
στο οποίο να έχουν σηµειωθεί τα δένδρα ή δενδρύλλια που θα πρέπει να κοπούν και µε αναφορά του να 
αιτιολογεί την ανάγκη κοπής. 

Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες 
από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο Ανάδοχος ανεξάρτητα των οποιωνδήποτε ευθυνών που θα 
µπορούν να προκύψουν γι’ αυτόν, είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό 
περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του µε δαπάνες του, χωρίς να 
δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας. 

Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών να 
αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που 
προβλέπονται από την µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων έστω και αν προβαίνει σε 
κανονική διάστρωση και συµπύκνωση αυτών. 

Επίσης οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφής ή άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε 
θέσεις που να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε πρόβληµα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των 
αρµοδίων αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλιστούν µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να 
αναλαµβάνει η Υπηρεσία δέσµευση). Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να διαµορφώνει επιφανειακά τους 
χώρους αποθέσεως των απορριπτόµενων υπ’ αυτού υλικών, της σχετικής δαπάνης συµπεριλαµβανόµενης 
ανηγµένως στις τιµές των εργασιών.  

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών 
υλικών σχετικά µε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για τις εγκαταστάσεις αυτές η υπηρεσία δεν 
πρόκειται να παραδώσει στον Ανάδοχο καµία θέση, η δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και 
τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας (τρόπος εκµετάλλευσης, έκταση και µορφή αποκάλυψης, 
διαµόρφωσης κ.λ.π., εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Επιπλέον 
επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να πληρούνται και οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος µε τις εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών. Κατά συνέπεια ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει 
στην Υπηρεσία αντίγραφα των εγκρίσεων των αρµοδίων Αρχών για την λειτουργία των ως άνω 
εγκαταστάσεων. 

Ειδικότερα, επισηµαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου σύµφωνα µε την 
παρ. 6 της Εγκ.τ.Υ∆Ε-Γ2-∆2/0/3/192 (Εγκ.-Α213/5-12-75) για τα λατοµεία που τυχόν θα πρωτανοίξει ο 
ίδιος όσο και για τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτοµίγµατος. 

 

Άρθρο 55
ο
:  Αρχαιότητες 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων oποιασδήποτε ηλικίας στο 
έργο, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και µέσω αυτής την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να διακόψει 
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κάθε εργασία στις περιοχές των ευρηµάτων, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την διατήρηση και 
διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για 
την συνέχιση των εργασιών είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για την διενέργεια 
αρχαιολογικής έρευνας από την αρµόδια Υπηρεσία και την µεταφορά του εξοπλισµού και προσωπικού του 
σε άλλο µέτωπο εργασιών έως την λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, µε ανάλογη αλλαγή του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

Η µετατόπιση από το µέτωπο εργασιών σε άλλο γίνεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση και 
άµεσα, προκειµένου να µην υπάρχει καθυστέρηση εξαιτίας του στην διενέργεια των αρχαιολογικών 
ερευνών. 

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση 
του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε περίπτωση ισχύει η αντίστοιχη Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 56
ο
:  ∆ηµοσιότητα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγκατάσταση του, να 
τοποθετήσει µια (1) πινακίδα ∆ηµοσιότητας για το έργο, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα που θα του 
χορηγήσει η Υπηρεσία βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων από Ε.Ε. 
(Κανονισµός 1159/2000) και στην θέση που θα του υποδειχτεί, προκειµένου να διασφαλίζεται η 
δηµοσιότητα περί συγχρηµατοδότησης στο έργο.   

Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί η εν λόγω πινακίδα στην προθεσµία που ορίζεται, ο Ανάδοχος 
υπόκειται σε ποινική ρήτρα 1.200 Ευρώ που δεν αίρεται και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα φροντίσει για την 
τοποθέτηση της εις βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 57
ο
:   Τόπος διαµονής του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει την διεύθυνση της Επιχείρησης του κατά την διάρκεια 
κατασκευής του έργου και να ενηµερώνει για κάθε µεταβολή της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 4 του Π.∆. 609/85.  

 

Άρθρο 58
ο
:   Χρηµατοδότηση 

Το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. µε ποσοστό ………… µέσω του προγράµµατος 
………………………….. Λόγω της παραπάνω χρηµατοδότησης υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες 
Νόµοι, Κανονισµοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. 
έργων. 

 

Άρθρο 59
ο
:  Έλεγχοι 

Καθόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. µέσω ………………………….., ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να δέχεται έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, όπως 
αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης διαχείρισης έργων 
συγχρηµατοδοτούµενων µέσω του ………………………………. 

 

Άρθρο 60ο:  Aπαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
1
 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

                                                           
1 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ιτου άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
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ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-
9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

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

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα 
σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, 
να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 
1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

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

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

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

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

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182). 

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

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182). 

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

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

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

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

                                                           
2 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται 

από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

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

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

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

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

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

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 
Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 

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

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην ε κπόνηση τ ου Σ ΑΥ κ αι τ ην κ ατάρτιση τ ου Φ ΑΥ περιλαµβάνονται 
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας 

και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

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

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

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

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

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

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

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

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

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

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

 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του 
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / 
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

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

 

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

εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

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

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

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
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γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) 
και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων 
αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

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

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

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

 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

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

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

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

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

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

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 
Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 
31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α 
παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο 
: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : 
Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

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

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό 
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
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1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και 
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

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

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

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

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

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

 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 

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

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 
2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις.  

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

 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4-6,14 ). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες.  

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
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5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 
στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 

 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν 

τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3669/08 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

 

 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

Π. ∆. 413/77 

Π. ∆. 95/78 

Π. ∆. 216/78 

Π. ∆. 778/80 

Π. ∆. 1073/81 

Π. ∆. 225/89 

Π. ∆. 31/90 

Π. ∆. 70/90 

Π. ∆. 85/91 

Π. ∆. 499/91 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 116/Α/08 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

 

 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

 

Π. ∆. 395/94 

Π. ∆. 396/94 

Π. ∆. 397/94 

Π. ∆. 105/95 

Π. ∆. 455/95 

Π. ∆. 305/96 

Π. ∆. 89/99 

Π. ∆. 304/00 

Π. ∆. 155/04 

Π. ∆. 176/05 

Π. ∆. 149/06 

Π. ∆. 2/06 

Π. ∆. 212/06 

Π. ∆. 82/10 

Π. ∆. 57/10 

 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οικ/215/31-3-08 

 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 





ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
∆.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ……………………………..... 
   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00€ (µε Φ.Π.Α) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΤΕΕΧΧΝΝ ΙΙ ΚΚΕΕΣΣ   ΠΠΡΡΟΟ∆∆ ΙΙ ΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ – ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ 
(ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514)  2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 4 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 11 
         ΣΤΠ 1:   ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PΕ) 12 
         ΣΤΠ 2:   ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 19 
         ΣΤΠ 3:   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 21 
         ΣΤΠ 4:   ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 26 
         ΣΤΠ 5:   ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 28 
         ΣΤΠ 6:   ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 29 
          ΣΤΠ 7:   ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 33 
         ΣΤΠ 8:   ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 38 
         ΣΤΠ 9:   ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 40 
        ΣΤΠ 10:   ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ. 44 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ-ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ KATAΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆. 

ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ Ιβ:3+800-7+045  &  ΤΜΗΜΑ ΙΙ:7+045-8+514) 

 

Α.Τ. 
Μελέτης 

Α. Τ. ΝΕΤ Περιγραφή Άρθρου 
Άρθρο ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-+ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

01 Υ∆Ρ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 05-04-06-00 

02 Υ∆Ρ 1.02 
Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου 
New Jersey, από σκληρό πλαστικό. 

--- 

03 Υ∆Ρ 1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου --- 

04 Υ∆Ρ 3.10.01.01 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ηµιβραχώδες - Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, 
µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση - Για βάθος ορύγµατος έως 
4,00 m 

08-01-03-01 

05 Υ∆Ρ 3.11.01.01 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες - Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση - Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

08-01-03-01 

06 Υ∆Ρ 5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα 
εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης  

08-01-03-02 

07 5.08 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
ορυχείου ή χειµάρρου. 

08-01-03-02 

08 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα --- 

09 Ν.1 
Πλέγµα σήµανσης κυανού χρώµατος, ελάχιστου πλάτους 
0,80m 

08-06-08-01 

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 Υ∆Ρ 9.10.03 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος  - Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

01-01-01-00 
 01-01-02-00 
 01-01-03-00 
 01-01-04-00 
 01-01-05-00  
01-01-07-00 

11 Υ∆Ρ 9.30.01 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού  - για αγωγούς DN ≤ 600 
mm, εσωτ. διαστάσεων 2,00 x 1.50 m 

08-06-08-06 

12 Υ∆Ρ 9.31.02 
Τυπικά φρεάτια εκκένωσης - διθαλαµα 

08-06-08-06 

13 Υ∆Ρ 9.32.02 Τυπικά φρεάτια δικλείδων - για αγωγούς DN 300  - 600 
mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 m 

08-06-08-06 
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Α.Τ. 
Μελέτης 

Α. Τ. ΝΕΤ Περιγραφή Άρθρου 
Άρθρο ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-+ 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ / ∆ΙΚΤΥΑ  

14 Υ∆Ρ 12.14.01.38 

Σωλήνες πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε 
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 (µε 
Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΝ 12201-2 - Ονοµ. διαµέτρου 
DN 450 mm / ΡΝ 12,5 atm 

--- 

15 Υ∆Ρ 12.36.01 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  
(PE), δοµηµένου τοιχώµατος  µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα - 
Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής 
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο 
[DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη 
δοκιµή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386 / 
Σωληνώσεις DN/ΟD 75 mm 

--- 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007  οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007  οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007  5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 
1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007  9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001  16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007  10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010  1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010  οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010  οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 
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ΚΩ∆. ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

4 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -

1 
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα 

Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, τοιχοποιίας - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για προεντεταµένους 
τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση 
και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-1 
Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα 

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839 
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1 
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14216 
Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής 
θερµότητας ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14647 
Ασβεσταργιλικο τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης. 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1 
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Χαλύβδινες ίνες - Ορισµοί, 
προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 
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ΚΩ∆. ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 
ΕΛΟΤ ΕΝ  14889-

2 
Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες - 
Ορισµοί, προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14964 
Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση - Ορισµοί 
και χαρακτηριστικά 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15167-1 
Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων για 
χρήση σε σκυρόδεµα , κονιάµατα και ενέµατα - Μέρος 1: 
ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15743 
Τσιµέντο υψηλών θειικών -Σύνθεση προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 197-4 
Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και κριτήρις 
συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε χαµηλή πρώιµη 
αντοχή 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1 
Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - 
Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και 
επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 15368 
Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές - Ορισµοί 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 1123-1 

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα και 
γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµένων κατά µήκος µε 
σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήµατα αποβλήτων 
- Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12737 
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Σχάρες 
δαπέδου και σταυλισµού 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 
Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό 
σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 
Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας  -Μέρος 2 κονίαµα 
τοιχοποιίας 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου 
Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ 130552 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 
εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη σταθεροποιηµένα 
υλικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12794 
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Πάσσαλοι θεµελίωσης 

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10224 

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για τη 
µεταφορά υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου του 
ύδατους για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί 
όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 
Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για 
συγκόλληση και κατασκευή σπειρωµάτων - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 10311 
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαστηµάτων για τη 
µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ  10312 

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες µεταφοράς 
υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 
Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, 
δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 
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3. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

 

3.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΤΕΠ κλπ 

  

3.1.1  Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς 
όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών 
τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

3.1.2 Ολες οι εργασίες θα εκτελεστούν µε τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της Επιστήµης και της 
Τεχνικής και σύµφωνα µε όσα ειδικότερα αναφέρονται στο παρόν τεύχος. 

3.1.3 Κατά την εκτελέση των εργασιών έχουν υποχρεωτική εφαρµογή οι εγκεκριµένες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β / 
30-7-2012). 

3.1.4 Οι ΕΤΕΠ παραπέµπουν κατά συστηµατικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τα πάσης 
φύσεως ενσωµατούµενα υλικά στις εκτελούµενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήµανσης CE 
που προβλέπονται από τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της 
Οδηγίας 89/106. 

3.1.5 Για τα ενσωµατούµενα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π. ισχύουν οι απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

3.1.6 Η ενσωµάτωση στα έργα, υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, ανεξαρτήτως αν τα 
άρθρα των Συµβατικών Τιµολογίων, οι Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και οι λοιπές Συµβατικές 
Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. 

3.1.7 Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών 
από την Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 Στην αντίθετη περίπτωση: 

 α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει µε το 
ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν 
τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 
περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

3.2.1 Όσον αφορά στα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κ.λ.π.), όσα δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν 
θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ. 

3.2.2 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση 
της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον 
οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 
µέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του πρώην Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική 
Νοµοθεσία και στις ΕΤΕΠ. 

δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών τα γερµανικά DIN και 
τα βρεττανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και οι ASTM και AWWA των ΗΠΑ. Εφόσον δεν 
αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως αυτών, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση τους. 

 

3.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

3.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 
λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα 
από την υποβολή της συναφούς µελέτης. 

3.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του 
αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 
από την εφαρµογή των. 

 

3.4  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
σχετικών και/ή αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 
ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις 
δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη 
αναφορά σε σχετικό άρθρο των Τεχνικών προδιαγραφών περί του αντιθέτου. 

 

3.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

3.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 
περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
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3.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

3.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής 
του. 

3.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια 
από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη οι 
θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της Υπηρεσίας. 

3.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και 
των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.
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4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό επιβάλλεται λόγω 
του αντικειµένου και µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης ή όπου το αντικείµενο δεν καλύπτεται µε εγκεκριµένη 
ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συµπληρωµατικές προδιαγραφές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α  ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ 
ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

1 ΣΤΠ 01 Αγωγοί από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)  

2 ΣΤΠ 02 Επιχώσεις ορυγµάτων  

3 ΣΤΠ 03 
Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις 
εκσκαφές 

 

4 ΣΤΠ 04 Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά προϊόντων  

5 ΣΤΠ 05 
Φρεάτια Συσκευών υπογείων Σωληνωτών 
δικτύων 

 

6 ΣΤΠ 06 
Καλύµµατα Φρεατίων από Ελατό 
Χυτοσίδηρο 

 

7 ΣΤΠ 07 Βαθµίδες Φρεατίων  

8 ΣΤΠ 08 Στεγανώσεις  

9 ΣΤΠ 09 
Βαλβίδες εισαγωγής εξαγωγής αέρα διπλής 
ενέργειας 

 

10 ΣΤΠ 10 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
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4.2   ΣΤΠ  01 : ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (PE) 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στους αγωγούς και τα ειδικά τεµάχια από σωλήνες πολυαιθυλενίου.  

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προβλεπόµενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), είναι 
συνοπτικά οι εξής: 

α. Η προµήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων και οι κάθε είδους δοκιµές στο εργοστάσιο πριν την 
παραλαβή. 

β. Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων από το εργοστάσιο 
κατασκευής στην θέση συγκέντρωσης και µετά από εκεί στη θέση τοποθέτησης. 

γ. Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων µέσα στο όρυγµα. 

δ. Η διαδικασία επίχωσης του σκάµµατος του αγωγού. 

ε. Οι κάθε είδους δοκιµασίες παραλαβής των κατασκευασµένων αγωγών. 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όσα λεπτοµερώς ορίζονται στην παρούσα 
Τεχνική Προδιαγραφή. 

Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, όπως εκσκαφές και 
επανεπιχώσεις ορυγµάτων, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή υποστρώµατος 
άµµου, κατασκευή φρεατίων κ.λ.π. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

3.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιµασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων της σειράς που καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης θα συµφωνούν πλήρως µε τα 
προδιαγραφόµενα στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ και τα DIN 8074/8075. Κατασκευαστής σύµφωνα µε το υπόψη 
πρότυπο είναι το εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα προµηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες. 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο θα παραδίδονται στον Ανάδοχο στο εργοστάσιο, αφού 
έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και οι τυχόν προαιρετικές δοκιµές αποδοχής, που έχουν κριθεί 
σκόπιµες, όπως αυτές καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου έχει το δικαίωµα να παρίσταται στις δοκιµές ελέγχου των προϊόντων µε 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της. Στην περίπτωση που δεν παραστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης στην διεξαγωγή των δοκιµών, ο κατασκευαστής των σωλήνων είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει 
στην Υπηρεσία Επίβλεψης βεβαίωση σύµφωνα µε την οποία θα πιστοποιείται ότι όλοι οι σωλήνες και τα 
εξαρτήµατα έχουν υποβληθεί µε επιτυχία στις παραπάνω δοκιµασίες. 

∆ιευκρινίζεται ότι η παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας Επίβλεψης στις δοκιµασίες παραλαβής των 
σωλήνων και εξαρτηµάτων ή η σύµφωνα µε τα παραπάνω χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού από τον 
κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων σωληνώσεων επιτόπου των έργων από 
την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Η µεταφορά και αποθήκευση των σωλήνων πολυαιθυλενίου πρέπει να γίνεται µε βάση ορισµένους κανόνες, έτσι 
ώστε να διατηρούν ακέραια τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να προστατεύονται από τις κυριότερες και πιο 
συνηθισµένες για τα πλαστικά προϊόντα κακώσεις, όπως: 

Η κακή µεταχείριση σε υψηλές θερµοκρασίες 
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Η παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε φόρτιση, αξονική ή εγκάρσια, µπορεί να προκαλέσει 
παραµόρφωση (πλάτυνση – ovality) της διαµέτρου. Επίσης η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας 
περιφερειακά στη διατοµή µπορεί να προκαλέσει στον σωλήνα στρέβλωση ή λυγισµό. Οι συνθήκες αυτές πρέπει 
να αποφεύγονται κατά την µεταφορά ή την αποθήκευση. 

Η χάραξη από αιχµηρά αντικείµενα 

Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονται, να ρίχνονται ή να στοιβάζονται σε ανώµαλες επιφάνειες, όπως π.χ. 
βράχοι, κοφτερές ακµές κ.λ.π. Επίσης, αν φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να 
προστατεύονται κατάλληλα από γδάρσιµο ή χάραξη. 

Η παραµόρφωση από εξωτερικά φορτία 

Τα φορτία αυτά είναι συνήθως το βάρος των λανθασµένα στοιβαγµένων σωλήνων και τα χτυπήµατα στην 
µεταφορά. 

Για καλύτερη προστασία στην διακίνηση πρέπει:  

� Τα ευθύγραµµα µήκη να εφάπτονται στην κάτω στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ’ όλο το 
µήκος τους. Αν υπάρχουν διαχωριστικά ξύλινα δοκάρια, αυτά να σχηµατίζουν κυψέλες ύψους 1,0-1,5 
m και πλάτους 1,5-2,0 m. 

� Αν οι στοιβαγµένοι σωλήνες είναι διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι ισχυρότεροι να 
τοποθετούνται στο κάτω µέρος. 

� Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα µέσα στον άλλο (nesting) να µην γίνεται παρά µόνο στην µεταφορά. 

� Τα ρολά να αποθηκεύονται οριζόντια και δεµένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. Αν 
χρειάζεται να µεταφερθούν όρθια, να προστατεύονται από τυχόν χτυπήµατα. 

� Να προστατεύονται από χτυπήµατα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισµένα και έτοιµα για 
σύνδεση. 

 

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η προσέγγιση των σωλήνων στην τάφρο πρέπει να γίνεται προσεκτικά και ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη 
για οποιαδήποτε βλάβη στον σωλήνα. 

Οι σωλήνες θα εδράζονται πάνω σε στρώµα άµµου και θα εγκιβωτίζονται, όπως φαίνεται και στα σχετικά σχέδια 
της εγκεκριµένης µελέτης σε άµµο µε την ακόλουθη διαδικασία:  

� Κατασκευή στρώσης έδρασης (“µαξιλάρι”) άµµου πάχους 10cm µε επαρκή µηχανική συµπύκνωση. 

� Πλευρική επιχωµάτωση µε άµµο µε τα χέρια µέχρι την µέση της διαµέτρου του αγωγού και 
συµπύκνωση µε χτυπήµατα του ποδιού. 

� Επιχωµάτωση µέχρι την κορυφή του σωλήνα µε τα χέρια και συµπύκνωση ξανά µε χτυπήµατα του 
ποδιού. 

� Τοποθέτηση και  συµπύκνωση µε την χρήση ειδικού µηχανήµατος ή µε τα χέρια ενός στρώµατος άµµου 
µέχρι 200 mm από την άνω επιφάνεια του σωλήνα, συµπιέζοντας µόνο εκατέρωθεν αυτού. 

 

� Για το υπόλοιπο της επιχωµάτωσης θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό προελεύσεως λατοµείου (3Α), 
το οποίο θα τοποθετηθεί και θα συµπυκνωθεί σε στρώµατα όχι παχύτερα από 250 mm και όχι ακριβώς 
πάνω από την κορυφή του σωλήνα, αλλού αφού πληρωθεί πρώτα ένα ύψος 300 mm.  

� Η επιχωµάτωση και η συµπύκνωση µπορεί να ολοκληρωθεί σε στρώµατα ανάλογα µε το απαιτούµενο 
τελείωµα της επιφάνειας. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων µέσα στο όρυγµα θα γίνεται µε τα χέρια για τους σωλήνες µικρής διαµέτρου ή µε την 
βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού µηχανήµατος για τους µεγαλύτερους και βαρύτερους σωλήνες. Πριν από την 
τοποθέτηση στο όρυγµα του νέου σωλήνα, θα πρέπει να ελέγχεται ο ήδη τοποθετηµένος και να καθαρίζεται από 
τυχόν ξένα σώµατα. 
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Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει κάθε φορά από το κατάντη φρεάτιο. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στην 
θέση τους επιµελώς ένας προς έναν µε την κλίση που πρέπει και σε απόλυτη ευθυγραµµία µεταξύ των γειτονικών 
φρεατίων. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση ο ολοκληρωµένος αγωγός µεταξύ των δύο διαδοχικών φρεατίων θα 
πρέπει να σχηµατίζει ένα συνεχή σωλήνα οµοιόµορφα εδραζόµενο σε όλο το µήκος του, µε ευθύγραµµο και 
οµαλό πυθµένα σύµφωνα µε τις ευθυγραµµίες και κλίσεις που υποδεικνύονται στην µελέτη και στα σχέδια.  

Η ευθυγραµµία και η κλίση κάθε τµήµατος αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων θα ελέγχεται πάντα µε 
χωροστάθµιση. Με χωροστάθµιση επίσης θα γίνονται οι έλεγχοι σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιµο η 
Υπηρεσία Επίβλεψης, του Αναδόχου µη δικαιούµενου καµιάς πρόσθετης αποζηµίωσης. 

Επισηµαίνεται ότι σε οποιαδήποτε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων, θα σφραγίζονται 
προσωρινά τα ελεύθερα άκρα των ήδη τοποθετηµένων αγωγών για να παρεµποδίζεται η είσοδος µικρών ζώων ή 
άλλων ξένων σωµάτων µέσα σε αυτά. 

 

6. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η σύνδεση των σωλήνων πολυαιθυλενίου είναι δυνατό να γίνει µε διάφορους τρόπους, η πιο συνήθης είναι η 
θερµική συγκόλληση. 

 

6.1. Θερµική συγκόλληση 

Το πολυαιθυλένιο συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220°C και σε συνθήκες πίεσης 
δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του πολυαιθυλενίου και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο 
διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων πολυαιθυλενίου.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατανοµή των φορτίων σε όλο το µήκος της σωληνογραµµής, η συνέχεια του 
απροσβλήτου του συστήµατος πουλαιθυλενίου από διάβρωση, η διατήρηση της λείας εσωτερικής επιφάνειας 
του σωλήνα και η δυνατότητα συγκόλλησης παροχής σε δίκτυο νερού ή αερίου σε λειτουργία µε την βοήθεια της 
ηλεκτροσυγκολλούµενης σέλλας παροχής. 

Υπάρχουν δύο µέθοδοι θερµικής συγκόλλησης πολυαιθυλενίου, η εφαρµογή των οποίων εξαρτάται από την 
διάµετρο και την πίεση λειτουργίας των σωλήνων. Για διαµέτρους σωλήνων πολυαιαθυλενίου έως Φ225 και 
πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar, κατά κανόνα, η σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 
Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειοτυργίας εφαρµόζεται η µετωπική θερµική συγκόλληση (butt 
fusion welding).    

6.1.1. Μετωπική θερµική συγκόλληση (butt fusion welding) 

Προετοιµασία 

Η σωστή προετοιµασία και τοποθέτηση των άκρων, που πρόκειται να συγκολληθούν, παίζει πολύ σηµαντικό 
ρόλο στην ποιότητα της συγκόλλησης. Οι σωλήνες/εξαρτήµατα µε το ίδιο πάχος τοιχώµατος, πρέπει να 
τοποθετηθούν σωστά στις ειδικές σιαγόνες της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης για να δώσουν σωστή 
ευθυγράµµιση επειδή η πιθανή απόκλιση διαµέτρων σωλήνα-σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του 
πάχους τοιχώµατος του σωλήνα και, όχι περισσότερο από 2,0 mm. Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο πρέπει να 
αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων (µε την βοήθεια των περικόχλιων που βρίσκονται στο 
πάνω µέρος του), είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή, 
δηλαδή η µικρότερη απόκλιση.  

Τα άκρα των σωλήνων/εξαρτηµάτων πρέπει να πλαναριστούν µε το ειδικό εργαλείο πριν την κόλληση, και να 
καθαριστούν µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία, ή άλλες ξένες ουσίες. Η θερµαντική πλάκα 
πρέπει επίσης να καθαρίζεται από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ζεστή και να 
φυλάσσεται πάντα στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης (τεφλόν). 

Συγκόλληση 

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από υγρασία και ρεύµατα 

αέρα, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από -5°C έως +40°C. 

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm2, η οποία θα διατηρελιται 
µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα/εξαρτήµατος, το 
ύψος του οποίου ποικίλλει, ανάλογα µε το πάχος τουτοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η 
πίεση στα 0,02 N/mm2 περίπου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού, η οποία επιδρά 
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δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την παρέλευση του 
προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων 
πλησιάζουν µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να 
επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από την διάµετρο και το πάχος του τοιχώµατος του 
σωλήνα/εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται οι 
σφιγκτήρες. 

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λ.π. 

6.1.2. Ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding) 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη σπειροειδή διάταξη 
ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από 
ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα. 

Προετοιµασία 

Οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς τον άξονα του σωλήνα), µε κατάλληλο εργαλείο 
κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης, µε παράλληλη φροντίδα τυχόν προεξοχών. 

Καθαρισµός 

Ο καθαρισµός του επιστρώµατος επιφανειακής οξείδωσης πρέπει να γίνει είτε χρησιµοποιώντας το ειδικό 
όργανο απόξεσης που συνοδεύει το µηχάνηµα, είτε χρησιµοποιώντας ειδικά αντίστοιχα εργαλεία (π.χ. ξύστρα 
αφαίρεσης χρωµάτων). Είναι σηµαντικό ο καθαρισµός να είναι οµοιόµορφος και ολοσχερής και στα δύο τµήµατα 
που πρόκειται να συγκολληθούν και σε µήκος τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της 
ηλεκτροµούφας. Η λειτουργία είναι σωστή αν σχηµατιστούν ρινίσµατα επάνω στο άκρο του σωλήνα. Αυτά 

αφαιρούνται γέρνοντας το σωλήνα κατά 45°. Αν δεν καθαριστούν τα τµήµατα µε τον παραπάνω τρόπο, 
δηµιουργούνται «κολλώδεις» επιφάνειες που καταλήγουν σε µοριακή διάβρωση που καταστρέφει το καλό 
αποτέλεσµα της σύνδεσης. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται υλικά απόξεσης, όπως γυαλόχαρτο, λίµα ή 
τροχός λείανσης. Οι επιφάνειες που έχουν ξυστεί πρέπει να καθαριστούν µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε 
µαλακό χαρτί εµποτισµένο στο κατάλληλο απορρυπαντικό.  

Το απορυπαντικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να συνίσταται από ουσία που δεν διαβρώνει το 
πολυαιθυλένιο, που εξατµίζεται γρήγορα και είναι αρκετά στεγνή, ώστε να µην αφήνει λιπαρά ίχνη στο σωλήνα-
εξάρτηµα. Συνιστάται η χρήση του ασετόν. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται διαλυτικά, που περιέχουν 
τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη ή αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα).  

Η ηλεκτροµούφα πρέπει να βγαίνει από το περιτύλιγµά της µόνο όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και η 
εσωτερική της επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται µε απορρυπαντικό (ασετόν). 

Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση σφιγκτήρων, οι 
οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα. 

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η άσκηση πίεσης στο 
σηµείο σύνδεσης, καθώς και απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λ.π.). 

Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο 
ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Οι έτοιµες σωληνώσεις του δικτύου πρέπει, πριν την παραλαβή τους από τον Εργοδότη, να έχουν υποβληθεί µε 
επιτυχία στους ελέγχους που αναφέρονται στην συνέχεια, η δαπάνη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο. 

α. Έλεγχοι ευθυγραµµίας και κλίσεων 

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα, θα ελέγχεται η ευθυγραµµία και η κλίση 
κάθε τµήµατος έτοιµης σωλήνωσης µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 5 της παρούσας. 

β. Έλεγχος στεγανότητας 

Η στεγανότητα έτοιµης σωλήνωσης ελέγχεται µε την εφαρµογή εσωτερικής υδραυλικής πίεσης σε κάθε 
αποπερατούµενο τµήµα αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. Η δοκιµασία αυτή θα διενεργείται 
µετά την µερική επίχωση των σωλήνων, όπως αναφέρεται σε προηγούµενη παράγραφο. Η διαδικασία 
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της δοκιµής αυτής θα καθορισθεί µε όλες τις λεπτοµέρειες από τον Επιβλέποντα Μηχανικό, θα είναι δε 
σύµφωνη µε όσα προδιαγράφονται στην συνέχεια. Σε όλη την διάρκεια της δοκιµής το ανοιχτό τµήµα 
του ορύγµατος πρέπει να παραµένει στεγνό, ενώ τα τυχόν εµφανιζόµενα νερά πρέπει να 
αποµακρύνονται. 

Τα δύο άκρα του τµήµατος του αγωγού που πρόκειται να δοκιµασθεί, σφραγίζονται προσωρινά µε 
ειδικά πώµατα που επιτρέπουν το γέµισµα του αγωγού µε νερό, το οποίο θα διενεργείται από το 
χαµηλότερο σηµείο του δοκιµαζόµενου τµήµατος µε ειδική συσκευή, ενώ η εξαέρωση θα 
πραγµατοποιείται από το υψηλότερο σηµείο αυτού. 

Έτσι το τµήµα που πρόκειται να δοκιµασθεί γεµίζεται µε νερό µε αργό ρυθµό ώστε να εξασφαλισθεί η 
ολοκληρωτική εξαέρωσή του. Μετά το γέµισµα και την πλήρη εξαέρωση του δοκιµαζόµενου τµήµατος, 
αυξάνεται προοδευτικά η υδροστατική πίεση σε 2,0 µ. στήλης νερού πάνω από το εξωρράχιο του 
αγωγού στο ψηλότερο σηµείο του. Το τµήµα αυτό του αγωγού που ελέγχεται αφήνεται σε αυτές τις 
συνθήκες επί 24 ώρες. Όλες οι ορατές διαφυγές νερού στις συνδέσεις κ.λ.π. επισκευάζονται αµέσως. 
Στην συνέχεια αποκαθίσταται στον αγωγό η αρχική υδροστατική πίεση (στάθµη 2,0 µ. πάνω από το 
ανάντη εξωρράχιο στο ψηλότερο σηµείο του τµήµατος) και ο αγωγός παρακολουθείται επί 24 ώρες, ενώ 
η υδροστατική πίεση διατηρείται σταθερή εν ανάγκη µε την προσθήκη νερού. 

Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για την διατήρηση της υδροστατικής πίεσης σταθερής, 
µετριέται και θεωρείται ως διαρροή του τµήµατος του αγωγού που γίνεται ο έλεγχος. Η διαρροή αυτή 
για κάθε ελεγχόµενο τµήµα µεταξύ δύο φρεατίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λίτρα ανά ώρα και 
ανά χιλιόµετρο αγωγού για κάθε ένα µέτρο της ονοµαστικής διαµέτρου του σωλήνα. Για διαφορετικές 
διαµέτρους και µήκη σωλήνωσης, η ανωτέρω αποδεκτή ποσότητα διαρροής αυξοµειούται αναλογικά µε 
το µήκος της σωλήνωσης και τη διάµετρό της. 

Εάν οι διαπιστούµενες διαρροές κατά την διάρκεια της δοκιµής υπερβούν την επιτρεπόµενη τιµή, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναζητήσει και να επισκευάσει όλα τα ελαττώµατα στα οποία 
οφείλονται οι διαρροές και στην συνέχεια η δοκιµή επαναλαµβάνεται από την αρχή. 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο για τη δοκιµασία αυτή, 
το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο ή εκπρόσωπό του και τον Επιβλέποντα µηχανικό. 

γ. ∆οκιµή καλής ροής εντός του δικτύου. 

Η δοκιµή θα εκτελείται στα σηµεία του δικτύου όπου η κλίση είναι µικρή, κατά την κρίση του 
Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Στην περίπτωση αυτή η καλή ροή ελέγχεται µε παροχέτευση περιορισµένης ποσότητας νερού σε ένα 
φρεάτιο κατά διαστήµατα, οπότε και παρατηρείται εάν το νερό διέρχεται από το κατάντη φρεάτιο. 

 

8.  ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Πριν από την παραλαβή του έργου από την Υπηρεσία Επίβλεψης, το όλο σύστηµα των αγωγών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των φρεατίων, πρέπει να καθαρισθεί ολοκληρωτικά µε έκπλυση µε βούρτσα, σφαίρα 
ή άλλο κατάλληλο όργανο µέσω των αγωγών ή µε οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή µέθοδο, έτσι ώστε οι αγωγοί να 
είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εµπόδια.  

Πριν την παραλαβή θα γίνεται επιθεώρηση του δικτύου από την Υπηρεσία Επίβλεψης. 

 

9.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

� Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατούµενων υλικών. 

� Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσµολογίας τους 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

� Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 

� Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ώστε να διαπιστωθεί εάν 
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις. 
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� Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα 
δίνεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.   

 

10. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

10.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:  

� Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος. 

� ∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων υπο συνθήκες στενότητας χώρου. 

� Χειρισµός – εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

� Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

� Εξοπλισµός και εργαλεία χειρός. 

� Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και µετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που αναπτύσσουν 
υψηλές θερµοκρασίες. 

� Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρο προσωπικό. 

� Τραυµατισµός περαστικών από πληµµελή µέτρα περίφραξης.  

 

10.2. Αντιµετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Επισηµαίνονται οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίστων απαιτήσεων Υγιεινής και Ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών Εργοταξίων», οι διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 
17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου. 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 
υδραυλικές/σωληνουργικές εργασίες και στις θερµικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

� Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-03 

� Προσταία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 

� Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 

� Προστασία µατιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95 

 

11. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιµέτρηση των αγωγών για κάθε διάµετρο γίνεται µε βάση τα τρέχοντα µέτρα (αξονικό µήκος) της σωλήνωσης, 
τα οποία κατασκευάσθηκαν ικανοποιητικά και σύµφωνα µε τους όρους αυτής της Τεχνικής Προδιαγραφής και 
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία Επίβλεψης. Το µήκος µετράται από την εσωτερική παρειά του ενός φρεατίου 
έως την εσωτερική παρειά του εποµένου φρεατίου. 

Η πληρωµή θα γίνεται για τα µήκη του αγωγού ανά ονοµαστική διάµετρο που επιµετρήθηκαν σύµφωνα µε τα 
παραπάνω και µε συµβατική τιµή µονάδας του Τιµολογίου που αποτελεί πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για 
όλες τις δαπάνες προµήθειας των σωλήνων πολυαιθυλενίου, τοποθετήσεως και συνδέσεως των σωλήνων στην 
τάφρο (διευθέτηση της τάφρου, διάνοιξη φωλεών, διαπλάτυνση των παρειών της τάφρου για άµεση σύνδεση 
σωλήνων και ειδικών τεµαχίων), ως και οι δαπάνες για τις δοκιµές στεγανότητας των αγωγών, περιλαµβανοµένης 
και της δαπάνης προµήθειας του νερού.  

Στην τιµή των αγωγών δεν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός µε άµµο, ο οποίος προµετράται και πληρώνεται 
ιδιαιτέρως βάσει του σχετικού άρθρου του Τιµολογίου. 
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4.2   ΣΤΠ  02 : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

Περιεχόµενο – Ταξινόµηση 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες που αφορούν την επίχωση µε κατάλληλα υλικά 
εκσκαφής των οποιασδήποτε µορφής ορυγµάτων κατασκευής των έργων του δικτύου ύδρευσης (αγωγοί, 
φρεάτια, κλπ).  

Επιχώσεις ορυγµάτων  

Εργασίες που θα εκτελεστούν – υλικά 

Τα υλικά επίχωσης θα είναι απαλλαγµένα από οργανικές ουσίες, όπως φύλλα, χλόη, ρίζες κλπ. Για το 
χαρακτηρισµό των κατάλληλων για την επίχωση υλικών ισχύει η κατάταξη των Αµερικανικών Προδιαγραφών 
AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS), όπως 
περιγράφεται στην Προδιαγραφή AASHTO Μ – 145 σε συνδυασµό µε τα εξής: 

• Οργανικά εδάφη και εδάφη που περιέχουν διατοµική γη της οµάδας Α-5S του AASHTO θεωρούνται 
ακατάλληλα για επιχώσεις.  

• Για τις επιχώσεις θα χρησιµοποιούνται κοκκώδη εδαφικά υλικά, µε ή χωρίς συνδετική ύλη, 
κατατασσόµενα κατά AASHTO στις οµάδες Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α3 και συµπυκνούµενα τουλάχιστον 
στο 95% της µέγιστης πυκνότητας, λαµβανοµένης κατά τη µέθοδο AASHTO Τα-180-D (τροποποιηµένη 
µέθοδος). 

• Υλικά που κατά AASHTO κατατάσσονται στις οµάδες Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7 µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για επίχωση εφόσον δοθεί ειδική προσοχή κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ώστε 
να επιτευχθεί πυκνότητα µεγαλύτερη του 95% της µέγιστης λαµβανοµένης όπως παραπάνω, µε 
υγρασία 95% - 100% της βέλτιστης.  

Η επίχωση θα εκτελείται κατά στρώσεις πάχους µέχρι 25 εκ. οι οποίες θα διαβρέχονται κατάλληλα, προκειµένου 
το υλικό της στρώσης να αποκτήσει µετά την εργασία συµπύκνωσης την απαιτούµενη πυκνότητα.  

Ειδική φροντίδα θα πρέπει να ληφθεί κατά τη συµπύκνωση του βαθύτερου τµήµατος του ορύγµατος κοντά στον 
αγωγό, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε µετακίνηση ή ζηµιά του αγωγού. Προς τούτο και η 
συµπύκνωση των κάθε είδους υλικών επίχωσης (κατάλληλα υλικά εκσκαφής) µέχρι ύψους 70 εκ. υπεράνω της 
άνω γενέτειρας του αγωγού, θα γίνεται µε τη βοήθεια χειροκοπάνου. Η συµπύκνωση της επίχωσης πάνω από το 
ύψος αυτό θα γίνεται µε κατάλληλα µηχανικά µέσα (π.χ. δονητική πλάκα). 

Η επίτευξη της απαιτούµενης πυκνότητας της επίχωσης θα ελέγχεται µε εργαστηριακές δοκιµασίες σύµφωνα µε 
τα προδιαγραφόµενα στις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας του ΥΠΟΜΕ∆Ι. Θα εκτελείται 
τουλάχιστον ένας έλεγχος συµπύκνωσης ανά 50 µ συµπυκνωµένης στρώσης ή ανά στρώση µεταξύ δύο 
διαδοχικών φρεατίων. Η Υπηρεσία πάντων διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την εκτέλεση περισσότερων ελέγχων 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο  

Γενικά, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των ελέγχων που προδιαγράφηκαν παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν καθιζήσεις µετά την ολοκλήρωση της επίχωσης και για κάθε ζηµιά στους 

Είδος ελέγχου / δοκιµής Μέθοδος δοκιµής 

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας AASHTO: Τ-265 ASTM D 2216  
E 105-86/ΦΕΚ955/31.12.1986 

Μέθοδος 2 

Κοκκοµετρική ανάλυση AASHTO: Τ-27 ASTM C 136 
E 105-86/ΦΕΚ955/31.12.1986 

Μέθοδος 7 

Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας AASHTO: Τ-89 ASTM D 4318 
E 105-86/ΦΕΚ955/31.12.1986 

Μέθοδος 5 

Προσδιορισµός ορίου πλαστικότητας AASHTO: Τ-90 ASTM D 4318 
E 105-86/ΦΕΚ955/31.12.1986 

Μέθοδος 6 

Προσδιορισµός δείκτη πλαστικότητας AASHTO: Τ-91 ASTM D 4318 
E 105-86/ΦΕΚ955/31.12.1986 

Μέθοδος 6 

Προσδιορισµός µέγιστης εργαστηριακής 
ξηράς πυκνότητας (Proctor τροποποιηµένη) 

AASHTO: Τ-180 ASTM D 1557  
E 105-86/ΦΕΚ955/31.12.1986 

Μέθοδος 11 

Προσδιορισµός ξηράς πυκνότητας επί 
τόπου 
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αγωγούς που οφείλεται στη συµπύκνωση της επίχωσης, είναι δε υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τη ζηµιά 
χωρίς αποζηµίωση.  

Η πιστοποίηση της κατασκευής και της καταλληλότητας των υλικών επίχωσης πραγµατοποιείται µε µία από τις 
παρακάτω αντίστοιχες µεθόδους δοκιµής: 

 

∆άνεια χώµατα 

Αντικείµενο 

Τα δάνεια χώµατα θα χρησιµοποιηθούν στις περιπτώσεις που κατά την εξέλιξη των έργων και σύµφωνα µε τη 
µελέτη προκύψει ότι τα προϊόντα εκσκαφής των ορυγµάτων δεν επαρκούν για την κατασκευή των επιχώσεων ή 
εάν κατά την εκτέλεση των έργων προκύψει ότι αυτά είναι ακατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και 
εφόσον τα ελλείµµατα δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών που βρίσκονται 
µέσα στην οριακή απόσταση των 50 µέτρων που ορίζεται στη σχετική προδιαγραφή για µεταφορά ή µετακίνηση 
των προϊόντων εκσκαφής µε σκοπό τν κατασκευή επιχωµάτων. 

Τα δάνεια χώµατα θα ληφθούν µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

α.  Με τη διάνοιξη κοντινών θαλάµων  

β.  Από παλιές αποθέσεις ή αναχώµατα που υπήρχαν στην περιοχή πριν από τη σύσταση της εργολαβίας.  

γ.  Με παραπέρα µετακίνηση των προϊόντων εκσκαφής και απόθεσή τους απευθείας στη θέση όπου υπήρχε 
έλλειµµα, αφού πραγµατοποιηθεί οικονοµική σύγκριση µεταξύ των προσφερόµενων λύσεων, για τον 
προσδιορισµό της φθηνότερης λύσης για τον Εργοδότη.  

Αµέσως µόλις διαπιστωθεί η ανάγκη να ληφθούν δάνεια χώµατα µε ένα από τους παραπάνω τρόπους, η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία καθορίζει, µετά από σχετική αναφορά του Αναδόχου που περιέχει και τα παραπάνω 
οικονοµικά στοιχεία, τη θέση και τους όγκους της χωµατοληψίας  

 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή δανείων χωµάτων εφόσον η εκσκαφή τους 
έγινε χωρίς έγγραφη εντολή της ή καθ’ υπέρβαση εντολής της.  

Οι θέσεις όπου θα πραγµατοποιηθεί χωµατοληψία θα καθοριστούν από τυχόν επιφανειακά υλικά που είναι 
ακατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα προϊόντα εκσκαφής των δανείων, πριν από 
οποιαδήποτε εκσκαφή. Τα ακατάλληλα υλικά θα αποµακρυνθούν και θα αποτεθούν σε χώρους απόρριψης που 
θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Τα προϊόντα εκσκαφής πρέπει να µην περιέχουν ρίζες και άλλες ακατάλληλες ύλες. Σε περίπτωση που θα 
ληφθούν δάνεια από θαλάµους που βρίσκονται µέσα στην κοίτη πληµµυρών ποταµών ή χειµάρρων, οι θάλαµοι 
θα πρέπει να µη βρίσκονται σε ελεύθερη απόσταση µικρότερη από 10 µ από τον εσωτερικό πόδα του 
αντιπληµµυρικού αναχώµατος και να µην εκτείνονται κατά τη διεύθυνση ροής των υδάτων σε µήκος µεγαλύτερο 
από 30 µ. ενώ µεταξύ δύο διαδοχικών δανειοθαλάµων πρέπει να παρεµβάλλεται ζώνη πλάτους τουλάχιστον 10 
µ.  

Με το πέρας της χρήσης των δανειοθαλάµων, οι υπόψη περιοχές θα διευθετηθούν και οι τελικές τους επιφάνειες 
θα διαµορφωθούν ώστε να γίνουν αρκούντως οµαλές και να εξασφαλίζεται η αποχέτευση των οµβρίων υδάτων, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό, εκτός αν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. 

Στην περίπτωση που τα δάνεια λαµβάνονται από παλιές αποθέσεις ή αναχώµατα, το τελικό επίπεδο εκσκαφής 
πρέπει να συµπίπτει µε το επίπεδο του γύρω εδάφους, εκτός αν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. 

Εργασίες που θα εκτελεστούν 

Οι εκσκαφές δανείων περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες εργασίες για την αφαίρεση, µε κατάλληλα µέσα και 
µεθόδους, των κάτω από την επιφάνεια του εδάφους συστατικών υλών του, από τις κάθε φορά εγκρινόµενες 
διαστάσεις και όγκο εκσκαφής, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκχέρσωσης, εκρίζωσης και των ακατάλληλων 
προϊόντων µακριά από τον δανειοθάλαµο, τη φορτοεκφόρτωση των χρήσιµων προϊόντων εκσκαφής, τη σταλία 
του αυτοκινήτου καθώς και τ µεταφορά τους στις θέσεις επίχωσης. Τα προϊόντα εκσκαφής που µεταφέρονται 
όπου χρειάζονται, θα αποτίθενται απευθείας στη θέση κατασκευής των επιχώσεων.   
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4.3   ΣΤΠ  03 : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

1. ANTIKEIMENO  

1.1. Πεδίο εφαρµογής 

Επιλαµβάνεται των θεµάτων, που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών ΟΚΩ και την 
πρόσθετη αποζηµίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών.  

Έχει εφαρµογή σε όλες τις κατηγορίες έργων, τόσο εντός αστικών, όσο και εντός περιαστικών ή υπεραστικών 
περιοχών.  

1.2. Ορισµοί 

Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρµογή σε όλους τους συναντώµενους κατά τη διενέργεια των εκσκαφών 
αγωγούς Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε 
οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους 
συναντώµενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υπέργειους, µε ή χωρίς επένδυση). 

Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτηρίζονται ως εξής:  

• «Γνωστοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της Μελέτης ή πριν από την έναρξη 
των εκσκαφών.  

• «Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των εκσκαφών, των οποίων η ύπαρξη 
δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων.  

• «Μετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που µεταφέρονται σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφής, µόνιµα ή 
προσωρινά.  

• «Μη µετατοπιζόµενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στη θέση τους κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών και διακρίνονται σε :  

- «Αγωγούς σε λειτουργία», που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.  

- «Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας» , που παραµένουν µεν στη θέση τους, αλλά κατά τη φάση 
εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.  

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ 

Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύφωνα µε τα οριζόµενα στην ΤΠ «Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων».  

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1. Προκαταρκτικές εργασίες 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις ακόλουθες εργασίες:  

• Θα έρχεται σε επαφή µε τους ΟΚΩ, τις ∆ηµοτικές ή άλλες αρµόδιες Αρχές για να ενηµερωθεί για τα στοιχεία 
που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.  

• Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντωµένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις πινακίδες 
οριζοντιογραφίας του έργου, σηµειώνοντας και την υψοµετρική τους στάθµη.  

• Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.  

• Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών µε ανιχνευτές υπογείων δικτύων 
(ανιχνευτές µετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπεδάφους κλπ σύγχρονο εξοπλισµό).  

• Θα προτείνει στην Υπηρεσία µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την διατήρηση ή τη 
µετατόπισή του.  

• Θα αξιολογεί την προβλεπόµενη από τη Μελέτη λύση αντιµετώπισης των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό 
µε τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη 
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στη Μελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) και θα ενηµερώνει σχετικώς την 
Υπηρεσία.  

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχοµένως δεν συπεριλαµβάνονται στις σχετικές 
πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον εντοπισµό τους.  

Η απόφαση για την αντιµετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
από τον Ανάδοχο της λύσης της Μελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατάσταση), θα λαµβάνεται, πάντοτε 
σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο Οργανισµό και την Υπηρεσία.  

Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραµείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται από τον αρµόδιο 
Οργανισµό.  

Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραµονή του αγωγού στη θέση που συναντάται, µε ή χωρίς 
προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, µε οικονοµοτεχνικά 
στοιχεία και µε γνώµονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου.  

Μπορεί ακόµα να αποφασισθεί η µετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών µόνιµα ή προσωρινά.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραµµα εργασιών του προς τον αρµόδιο 
Οργανισµό. Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιµοποιηθούν 
(πράγµα που θα βεβαιώνει ο αρµόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη µέτρων προστασίας του 
δικτύου.  

3.2. Εργασίες στην περιοχή µετατοπιζοµένων αγωγών 

Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού, εκτός εάν µε προσωρινά έργα 
καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου.  

Σε περιπτώσεις αχρηστευοµένων δικτύων τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), και 
σωλήνες (υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου), εάν απαιτηθεί από τον αρµόδιο ΟΚΩ, θα 
περισυλλέγονται µε προσοχή από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ.  

3.3. Εργασίες στην περιοχή µη µατατοπιζοµένων αγωγών, «εν λειτουργία» ή αγωγών σε προσωρινή 
αναστολή λειτουργίας 

• Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς, σε 
λειτουργία θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, µε ή χωρίς χρήση µηχανικού εξοπλισµού.  

• Οι αποκαλυπτόµενοι ή υπακαπτόµενοι οχετοί, θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζονται µεταλλικά, κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής όσο και µελλοντικά, 
µετά την επαναπλήρωση του ορύγµατος.  

 Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται σχετική Μελέτη η οποία θα 
υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι απαιτούµενες εργασίες, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη, 
θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωµή.  

• Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Μελέτη και την 
ΤΠ «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων».  

• Εάν απαιτηθεί πλευρική µετάθεση εύκαµπτων σωλήνων, οι εργασίες θα εκτελούνται µε την µεγαλύτερη 
δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά επί των 
αγωγών αυτών.  

• Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, υπαγορεύουν τη 
διακοπή λειτουργίας ορισµένων αγωγών (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ, κτλ), κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών.  

 

4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις ΤΠ:  

• «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων» 

• «Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων»  
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• «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων»  

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1. Επισήµανση κινδύνων 

Η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων προσαυξάνει τους συνήθεις 
κινδύνους των εκσκαφών για το εργαζόµενο προσωπικό.  

Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σηµαίνει ότι εκτελούνται κατ’ αρχήν σε χαλαρά 
εδάφη (έχει προηγηθεί εκσκαφή /επανεπίχωση κατά το παρελθόν).  

Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπόγεια καλώδια υπό τάση ή αγωγούς αερίου πόλεως συνεπάγεται σοβαρότατες 
επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήµατος (ηλεκτροπληξία, αναθυµιάσεις, έκρηξη).  

Η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή δικτύων υπό πίεση µπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη άνοδο της στάθµης του 
νερού εντός του ορύγµατος.  

Η πρόκληση ζηµιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Η πρόκληση ζηµιών σε υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, δεν έχει µεν άµεσες επιπτώσεις στο προσωπικό, αλλά 
απαιτεί σηµαντικές εργασίες αποκατάστασης της σύνδεσης (επανάπλεξη καλωδίων, τοποθέτηση µούφας από 
ειδικευµένο προσωπικό), υψηλού κόστους.  

5.2. Μέτρα προστασίας 

- Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα µελετώνται λεπτοµερώς τα σχέδια των ΟΚΩ, θα διενεργούνται 
ερευνητικές τοµές και θα σαρώνεται η ζώνη του προβλεπόµενου ορύγµατος µε ηλεκτρονικούς ανιχνευτές 
υπεδάφους.  

- Επισηµαίνεται ότι ο εξοπλισµός αυτός µε τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί, είναι σήµερα υψηλής 
αξιοπιστίας και προσιτός. Ο Κύριος του Έργου µπορεί κατά συνέπεια να απαιτήσει τη σάρωση του 
υπεδάφους πριν από την έναρξη των εργασιών.  

- Η εκτέλεση των εργασιών µε µηχανικά µέσα θα εκτελείται υποχρεωτικά µε καθοδήγηση του χειριστή από 
έµπειρο χωµατουργό εργαζόµενο εντός του ορύγµατος. Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών χωρίς την 
καθοδήγηση του χειριστή του µηχανήµατος.  

- Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την διαρκή επίβλεψη έµπειρου εργοδηγού, ο οποίος θα παρακολουθεί 
συνεχώς τις παρειές του ορύγµατος, το αποκαλυφθέν δίκτυο και τα µέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ προσωπικού, 
αντιστηρίξεις κτλ.).  

- Στο όρυγµα θα διατάσσονται ασφαλείς κλίµακες ανόδου καθόδου του εργαζόµενου προσωπικού.  

- Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεµα υλικών υποστήλωσης (καδρόνια, χαλύβδινα προφίλ, 
ιµάντες ανάρτησης, µεταλλικοί πάσσαλοι κλπ.) για την άµεση λήψη πρόσθετων µέτρων υποστήλωσης 
/αντιστήριξης των δικτύων.  

- Το εργαζόµενο προσωπικό θα χρησιµοποιεί υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα για τις εργασίες χανδάκων µέσα 
ατοµικής προστασίας:  

• Κράνος 

• Προστατευτικά υποδήµατα 

• Γάντια 

- Στη στέψη του ορύγµατος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,50 m εκατέρωθεν, επί της 
οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών. 

- Το ανοικτό όρυγµα θα περιφράσσεται και κατά τις δυο λωρίδες.  

- Θα τηρούνται αυστηρά τα λοιπά µέτρα ασφαλείας /προστασίας, που προβλέπονται από το εγκεκριµένο 
Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ).  
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6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΜΗ 

6.1. Επιµέτρηση 

Οι εκσκαφές στην περίπτωση συνάντησης αγωγών, επιµετρώνται προς πληρωµή, τόσο µε το αντίστοιχο περί 
εκσκαφών άρθρο του Τιµολογίου, όσο και µε τα καθοριζόµενα παρακάτω στις παραγράφους 6.2, 6.3, και 6.4 
(πρόσθετη αποζηµίωση).  

Η πρόσθετη αποζηµίωση δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις εναέριων αγωγών ΟΚΩ (π.χ. γραµµών ∆ΕΗ), 
ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να προξενούν στην εκτέλεση των εργασιών.  

Οι εργασίες αντιµετώπισης των δυσχερειών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα επιµετρώνται σε (m) εκσκαφής, 
πλήρως περαιωµένης, σύµφωνα µε τo L = Μήκος ορύγµατος το οποίο επηρεάζεται από το υπάρχον δίκτυο 
ΟΚΩ.  

Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία της ζώνης εκτέλεσης των εκσκαφών υπό κλίµακα 1:1500, 
στην οποία θα απεικονίζονται τα απαιντηθέντα δίκτυα και από χαρακτηριστικές διατοµές, στις οποίες θα 
αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που συναντώνται (διάµετρος, υλικό κατασκευής, αρµόδιος 
οργανισµός) και θα απεικονίζεται η αναλογούσα ζώνη δυσχερειών.  

 

6.2. Πληρωµή προκαταρκτικών εργασιών 

Η πληρωµή γίνεται ανά m εκσκαφής, σύφωνα µε την παράγραφο 6.1 της παρούσας.  

Στην τιµή µονάδος (m) περιλαµβάνονται 

• Οι δαπάνες όλων των ενεργειών, µελετών, σχεδίων κ.λ.π. που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1 της 
παρούσας.  

• Οι δαπάνες προµήθειας/αναπαραγωγής των πινακίδων απεικόνισης των υπαρχόντων δικτύων των ΟΚΩ.  

Επισηµαίνεται ότι οι χορηγούµενες από τους ΟΚΩ πινακίδες των δικτύων είναι δυνατόν να είναι ανακριβείς ή 
ελλιπείς.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε επιµελή έρευνα εντοπισµού τυχόν υπαρχόντων δικτύων µε ηλεκτρονικό 
εξοπλισµό ή δοκιµαστικές τοµές και να εκτελεί εκσκαφές µε µέγιστη προσοχή.  

Τυχόν ζηµιές σε υπάρχοντες και η παρουσιαζόµενους σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες.  

 

6.3.  Πληρωµή δυσχεριών εκσκαφών από αγωγούς σε λειτουργία ή υπό προσωρινή αναστολή 
λειτουργίας 

Η πληρωµή γίνεται ανά m³ εκσκαφής, σύφωνα µε την παράγραφο 6.1 της παρούσας και στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνονται :  

• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών της εκσκαφής, συπεριλαβανοµένης της χρήσης ελαφρών µηχανικών µέσων 
(µικρής απόδοσης) και της χειρωνακτικής εκτέλεσης προς αποφυγή ζηµιών επί των υπαρχόντων αγωγών 
ΟΚΩ.  

• Οι πρόσθετες δαπάνες αναπέτασης των προϊόντων εκσκαφής στη ζώνη των αγωγών, λόγω περιορισµένης 
χρήσης ή απόδοσης των µηχανικών µέσων. Η µετά την αναπέταση αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών στις 
προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή απόρριψης εντάσσεται στο αντικείµενο του αντίστοιχου άρθρου 
των εκσκαφών.  

• Οι δαπάνες για τα υλικά και την εργασία σποραδικής αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, 
συπεριλαβανοµένης και τυχόν απαιτούµενης τροποποίησης του συστήµατος αντιστήριξης των παρειών 
ορυγµάτων. Οι ειδικές (η σποραδικές) αντιστηρίξεις πληρώνονται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιµολογίου.  

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή.  

• Οι δαπάνες από τυχόν δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και λειτουργίας µηχανηµάτων.  
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• Οι τυχόν καθυστερήσεις των εργασιών λόγω ελέγχου των εργασιών εκσκαφής από τους αρµόδιους ΟΚΩ 
(όταν οι ενδιαφερόµενοι ΟΚΩ απαιτούν Επίβλεψη των εργασιών από δικό τους προσωπικό). Οι 
καθυστερήσεις αυτές νοείται ότι θα είναι σε λογικό πλαίσιο και δεν θα ανατρέπουν το συνολικό 
χρονοδιάγραµµα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιλαµβάνεται του θέµατος η ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία.  

• Οι δαπάνες λήψης των απαιτουµένων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

6.4.    Πληρωµή δυσχερειών εκσκαφών στην περίπτωση απόληψης υλικών καταργούµενων δικτύων 

Η πληρωµή γίνεται ανά m εκσκαφής, σύφωνα µε την παράγραφο 6.1 της παρούσας και στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνονται:  

• Οι δαπάνες, λόγω καθυστέρησης των εργασιών εκσκαφής 

• Οι δαπάνες χρήσης ελαφρών µηχανικών µέσων (µικρότερης απόδοσης), η χειρωνακτικής εκτέλεσης εν µέρει 
των εκσκαφών για την ανάσυρση και αποξήλωση των υφισταµένων δικτύων (σωλήνων ή καλωδίων) χωρίς 
να προξενηθούν ζηµιές.  

• Οι τυχόν αποζηµιώσεις των ΟΚΩ, σε περίπτωση καταστροφής των προς απόληψη υλικών.  

• Η προσωρινή φύλαξη των ανασυρόµενων υλικών των δικτύων και η µεταφορά τους στις αποθήκες, που θα 
υποδειχθούν από τον αντίστοιχο ΟΚΩ.  
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4.4  ΣΤΠ  04 : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η  παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίιες φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών των προϊόντων 
εκσκαφής ή υλικών επίχωσης. 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απορρίπτονται µακριά από το έργο σε χώρο που θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία και εεφόσον αυτό επιτραπεί από την Αστυνοµία και τον ιδιοκτήτη του χώρου απόρριψης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία διάγραµµα µεταφοράς από το οποίο να 
προκύπτει η µέση απόσταση µεταφοράς από την θέση του έργου ή τµήµατος του έργου από τους χώρους 
απόρριψης. Θα επιλέγεται η συντοµότερη απόσταση διαδροµής. 

 

3.  ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 

Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής και εν γένει άχρηστα υλικά πάσης φύσεως προερχόµενα από καθαιρέσεις, 
κατασκευές σχετικές µε τις αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων κ.λ.π. θα αποκοµίζονται αµέσως χωρίς 
καθυστερήσεις και αναµονή συγκέντρωσης µεγάλων ποσοτήτων  έστω και τµηµατικά για την όσο το δυνατόν 
γρήγορη αποκατάσταση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων κ.λ.π. 

Προϊόντα εκσκαφής παράλληλα και πλάι στο όρυγµα δεν θα αφήνονται, εκτός αν, µετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας, πρόκειται για εκσκαφές σε χωµατόδροµους και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το πλάτος του δρόµου 
και αφού τα προϊόντα εκσκαφών κριθούν κατάλληλα για επανεπίχωση.  

Τα προς µεταφορά υλικά είναι: 

1. Τα προερχόµενα είτε από εκσκαφές που γίνονται για την κατασκευή των δικτύων, είτε από 
δανειοθαλάµους στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται για το έργο.  

2. Τα λόγω του όγκου των σωλήνων και µονίµου επιπλήσµατος, πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών, των 
υπολοίπων προϊόντων χρησιµοποιουµένων κατ’ αρχήν για την επαναπλήρωση του ορύγµατος, εφόσον 
αυτά είναι κατάλληλα για επιχωµατώσεις. 

3. Τα εκ της καθαιρέσεως οδοστρωµάτων παλαιών σωληνώσεων ή φρεατίων προκύπτοντα άχρηστα 
προϊόντα εκσκαφής. 

4. Τα λόγω διαφόρων συναφών µε το εκτελούµενο έργο κατασκευών προκύπτοντα πλεονάσµατα 
(λιθόστρωτες υποδοµές, αµµοχάλικα κ.λ.π.) προϊόντα εκσκαφών ή καθαιρέσεων και άχρηστα 
χυτοσιδηρά τεµάχια, οπλισµοί κ.λ.π. 

Τα προιόντα εκσκαφής που κρίνονται κατάλληλα για επανεπίχωση των ορυγµάτων θα µεταφέρονται άµεσα, 
χωρίς καθυστερήσεις σε χώρους προσωρινής απόθεσης ("ντεπό").  

 

4.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ 

Οι φορτοεκφορτώσεις των προς µεταφορά προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται είτε µε µηχανικά µέσα είτε µε τα 
χέρια όταν τα µηχανικά µέσα δεν µπορούν να πλησιάσουν ή όταν η ποσότητα  των υλικών δεν είναι µεγάλη για 
να δικαιολογήσει την µετάβαση φορτωτικού µηχανήµατος. Στην εργασία εκφόρτωσης δεν περιλαµβάνεται και η 
διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους και µε τρόπο που εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για την καθυστέρηση των µεταφορικών µέσων (σταλία) στην 
φορτοεκφόρτωση, επειδή η αµοιβή γι’ αυτή συµπεριλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του. 
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5.   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Κατά την µεταφορά, και απόθεση των υλικών 

• Φορτοεκφορτώσεις αντικειµένων µεγάλου βάρους 

• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

Καταπτώσεις πρανών στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

• Ολισθήσεις ασταθών πρανών 

• Πληµµελής χρήση µηχανικού εξοπλισµού 

Ο χειρισµός του εξοπλισµού θα γίνεται µόνον από έµπειρο προσωπικό.  

 

5.2 Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας 

Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις 
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» και προς την Ελληνική Νοµοθεσία περί υγιεινής 
και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.). 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστατευτική 
ενδυµασία 

 

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση.  

Προστασία χεριών και 
βραχιόνων 

 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας 
έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού 

 

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) – Κράνη 
προστασίας. 

Προστασία ποδιών 
EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use – 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345 – Yποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ΙSO 20345:2004) 

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η φορτοεκόρτωση είτε µε µηχανικά µέσα είτε µε χειρονακτική εργασία και η µεταφορά δια αυτοκινήτου σε 
οποιαδήποτε απόσταση επιµετράται σε κυβικά µέτρα (m3) µεταφερόµενου όγκου. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας του Τιµολογίου για τις εκσκαφές. Στην τιµή των εκσκαφών 
συµπεριλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση, η σταλία του αυτοκινήτου και η µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Η τιµή αυτή και η πληρωµή αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των 
µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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4.5  ΣΤΠ  05 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Αντικείµενο 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται µε την παρούσα προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή κάθε φύσεως 
φρεατίων των δικτύων σωληνώσεων στα οποία τοποθετούνται συσκευές και εξαρτήµατα (π.χ. δικλείδων, 
αερεξαγωγών, εκκενωτών κλπ). 

 

Τρόπος κατασκευής 

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν µε τις διαστάσεις και στις θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη ή όπου 
υποδείξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Τα σκυροδέµατα, οι σιδηροί οπλισµοί, τα χαλύβδινα πλέγµατα, τα προκατασκευασµένα στοιχεία, τα σιδηρά 
εξαρτήµατα, τα συµπυκνωµένα αµµοχάλικα, οι εκσκαφές και κάθε άλλη εργασία θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης. 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση των φρεατίων δικλείδων, αερεξαγωγών, εκκενωτών θα πραγµατοποιηθεί βάσει του πραγµατικού 
αριθµού των κατασκευασθέντων φρεατίων των προβλεποµένων τύπων, ανεξαρτήτως του ύψους κατασκευής 
τους. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

α)Η πρόσθετη εκσκαφή πέραν του ορύγµατος της σωλήνωσης που απαιτείται για την κατασκευή του φρεατίου 
και του αντίστοιχου σώµατος αγκύρωσης σε οποιασδήποτε φύσης έδαφος, καθώς και η επανεπίχωση των 
κενών. 

β)Τα προκατασκευασµένα κυλινδρικά στοιχεία ή το σκυρόδεµα του σώµατος του φρεατίου µε τον απαιτούµενο 
οπλισµό τους. 

γ)Το άοπλο σκυρόδεµα, για την κατασκευή των βάσεων στήριξης του ειδικού κυλινδρικού τεµαχίου και του 
αντίστοιχου σκυροδέµατος του σώµατος αγκύρωσης των τυχόν απαιτουµένων καµπυλών. 

δ)Το υπόστρωµα αµµοχάλικου για την έδραση του προκατασκευασµένου στοιχείου ή του φρεατίου και την 
πλήρωση του φρεατίου. 

ε)Η φορτοεκφόρτωση, σταλία και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση και τοποθέτηση στις 
προβλεπόµενες θέσεις, όλων των αναγκαίων υλικών και στοιχείων, καθώς και των πλεοναζόντων ή άχρηστων 
υλικών σε θέσεις απόρριψης που θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο και εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

στ)Όλες οι εργασίες για την κατασκευή και τοποθέτηση του φρεατίου στην τελική θέση. 

ζ)Το κάλυµµα από σκυρόδεµα του φρεατίου όπου αυτό προβλέπεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

η)Τα προκατασκευασµένα τεµάχια του κυκλικού καλύµµατος όπου αυτό προβλέπεται σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης. 

θ)Οι σιδηρές βαθµίδες καθόδου από ράβδο Ø 20 όπου αυτές προβλέπονται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

ι) Κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

Η πληρωµή, όσον αφορά στα φρεάτια δικλείδων, αερεξαγωγών, εκκενωτών, ρυθµιστικών βαλβίδων θα γίνει 
βάσει του αριθµού φρεατίων που επιµετρήθηκαν και των αντίστοιχων συµβατικών τιµών µονάδας για κάθε 
προβλεπόµενο τύπο φρεατίων. 

Οι σύµφωνα µε τα ανωτέρω τιµές αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των 
απαιτούµενων εργατικών µέσων, µηχανηµάτων, υλικών, εφοδίων, εγκαταστάσεων και οποιασδήποτε γενικότερα 
απαιτούµενης εργασίας καθώς και για την προµήθεια όλων γενικώς των υλικών µε τη µεταφορά τους στη θέση 
εγκατάστασης, φορτοεκφόρτωση, σταλία κλπ. για τη σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση και ολοκλήρωση του περιγραφέντος έργου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν απαιτούµενων δοκιµών. 
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4.6 ΣΤΠ  06 : ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφουν στην παρούσα ΤΠ αφορούν στην προµήθεια και τοποθέτηση καλυµάτων 
φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron)  

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. Αποδεκτά υλικά 

Τα καλύµατα θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε πιστοποιηµένη κατα ΕΝ ISO 9000:2000-12 
(Quality management systems – Fundamentals and vocabulary - Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές 
αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 124:1994  
“Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas – Design requirements, type testing, marking 
quality control - Καλύµµατα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων 
και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση, έλεγχος ποιότητας”. 

2.2. Ποιότητα – Βασικά χαρακτηριστικά 

Γενικά 

Η αντοχή σε εφελκυσµό, η ελάχιστη επιµήκυνση και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου χυτοσιδηρού 
σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1563:1997. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιµές των χαρακτηριστικών αυτών: 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 400 Ν/mm² 

Ελάχιστη επιµήκυνση (%) 15 

Σκληρότητα 130 - 180 BRINNEL 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα 
ελαττώµατα. ∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλοµένων σε 
ελαττωµατική χύτευση, µε επιπρόσθετα υλικά. 

Βασικά χαρακτηριστικά 

Τα καλύµατα χαρακτηρίζονται από: 

• Τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους. 

• Τις ωφέλιµες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγµατος. 

• Το συνολικό ύψος του καλύµατος. 

• Το βάρος της καλύµατος µαζί µε το πλαίσιο. 

2.3. Μεταφορά και απόθεση υλικών 

Τα καλύµατα θα τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγµάτων και θα προσδένονται στο µεταφορικό µέσο µε ιµάντες, 
ώστε να αποφεύγονται τραυµατισµοί και παραµορφώσεις. 

Για την φορτοεκφόρτωση των καλυµάτων θα χρησιµοποιούνται ιµάντες ανάρτησης (χρήση ανυψωτικών µέσων) ή 
ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για µεταφορά και απόθεση µε περονοφόρα οχήµατα. Σε καµία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη τους. 

Τα καλύµατα θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και 
παραµορφώσεις λόγω του υπερκείµενου βάρους (στοιβασία σε µεγάλο ύψος). Για την αποθήκευση θα 
χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγµατα. 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. Κατασκευή καλυµατων στο εργοστάσιο 

Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από αναγνωρισµένα εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί µε 
πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 παραγωγική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος 
σε όλα τα στάδια της παραγωγής. 

3.2.Κατηγορίες καλυµάτων 

Τα καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο θα τοποθετηθούν επί των φρεατίων στις θέσεις που καθορίζονται στην 
εγκεκριµένη Μελέτη. 

Οι κατηγορίες των καλυµάτων και οι ενδεικνυόµενες εφαρµογές τους παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Κατηγορία Aντοχή Περιοχές κυκλοφορίας 

D (D400) 400kN Για περιοχές εγκάρσια στον δρόµο 

 3.3. Σήµανση 

Κάθε τεµάχιο θα φέρει αναγεγραµµένα στην εµφανή και µη εντοιχιζόµενη όψη του, µε ανάγλυφα στοιχεία ή 
ένγλυφη σήµανση, τα παρακάτω: 

- Την ένδειξη ΕΝ 124:1994 (ως ένδειξη συµφωνίας µε το πρότυπο). 

- Την ένδειξη της κατηγορίας και του αντίστοιχου πλαισίου. 

- Το έτος και τον µήνα χύτευσης. 

- Το όνοµα ή/και το σήµα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής. 

- Το σήµα του Οργανισµού Τυποποίησης. 

- Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται). 

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήµανση θα είναι αντιολισθηρή. 

3.4. Τοποθέτηση – έδραση πλαισίων  

Για την τοποθέτηση του καλύµατος στο αχτίστοιχο φρεάτιο απαιτείται η εξασφάλιση περιµετρικού διάκενου 
µεταξύ πλαισίου και φρεατίου της τάξης των 20mm, το οποίο θα πληρωθεί µε τσιµεντοκονία. 

Το πλαίσιο τοποθετείται µε την εσχάρα στην προβλεπόµενη εσοχή του φρεατίου, ώστε το ωφέλιµο άνοιγµα του 
πλαισίου να συµπίπτει µε το άνοιγµα του αντίστοιχου φρεατίου. 

Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αµετάθετο και η 
εφαρµογή των καλυµάτωνχωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση. Συγκεκριµένα: 

o Θα διατηρούνται οι εσωτερικές διαστάσεις (µε τις προβλεπόµενες ανοχές) που είναι απαραίτητες για 
την καλή εφαρµογή του καλύµατος και την ευχερή ανύψωσή του. 

o Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η 
επιπεδότητα του µε αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης του καλύµατος θα είναι απολύτως επίπεδες ώστε 
να αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου. 

 

3.5. ∆ιάταξη ασφάλισης καλυµµάτων 

Τα καλύµµατα φρεατίων θα διαθέτουν, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διάταξη ασφάλισής τους. Στην 
περίπτωση αυτή τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι καταλληλα σχεδιασµένες για την εφραµογή ειδικών 
κλειδιών απασφάλισής τους.  
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1. Ενσωµατούµενα κύρια υλικά 

• Έλεγχος φακέλου των πιστοποιητικών συµµόρφωσης µε τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα. 

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης των υπόψη χυτοσιδηρών µε τα ισχύοντα πρότυπα συνεπάγεται την απόρριψή 
τους. 

 

4.2. Οπτικός έλεγχος τοποθέτησης 

Τα καλύµατα θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις περιµετρικές ανοχές τους. 

Τεµάχια που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή 
αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

- Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των καλυµάτων. 

- Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

- Χρήση εργαλείων χειρός. 

Ο χειρισµός του εξοπλισµού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Άτοµα 
χωρίς επαρκή εκαπίδευση και πιστοποιήση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα 
εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 

5.2. Αντιµετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών 
Εργοταξιών» και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆.17/96, Π.∆.159/99 κ.λπ.). 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστατευτική ενδυµασία 
ΕΝ 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή 
αντοχής σε διάτρηση 

Προστασία χεριών και 
βραχιόνων 

ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας 
έναντι µηχανικών κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού 
ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) - Κράνη 
προστασίας 

Προστασία ποδιών 

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας 
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 
20345:2004) 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6.1. Μονάδα επιµέτρησης περαιωµένης εργασίας 

Τα καλύµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα (kg) βάρους. 
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Η πληρωµή των βαθµίδων των φρεατίων δεν γίνεται ιδιαιτέρως αλλά συµπεριλαµβάνερται στην τιµή των 
φρεατίων. 

 

6.2. Μέθοδος µέτρησης περαιωµένης εργασίας 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση το βάρος των εγκατεστηµένων καλυµάτων ανάλογα µε τις διαστάσεις και την 
κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο µε τα βάρη των καλυµάτων ανά διάσταση και κατηγορία, που θα 
προκύπτουν µετά από την ζύγισή τους, ή βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή. 

Σε περιπτώσεις που οι τελικές διαστάσεις είναι µεγαλύτερες από τις οριζόµενες στην εγκεκριµένη Μελέτη, τα 
καλύµατα θα γίνονται αποδεκτά εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, και θα επιµετρώνται µε το 
βάρος που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριµένες διαστάσεις τους. 

 

6.3. Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

Στις ως άνω επιµετρούµενες εργασίες, περιλαµβάνονται: 

• Η διάθεση του απαιτούµενου εργοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων, των υλικών και συσκευών 
που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών καλυµάτων, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της Μελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 

• Την προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιηµένων τεµαχίων. 

• Την φθορά και αποµείωση των υλικών. 

• Την πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΤΠ, καθώς και την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα 
απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον 
έλεγχο παραλαβής. 

• Την πάκτωση των πλαισίων έδρασης των χυτοσιδηρών καλυµάτων φρεατίων µε ισχυρή τσιµεντοκονία ή µη 
συρρικνούµενο κονίαµα.  
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4.7  ΣΤΠ  07 : ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα ΤΠ αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση βαθµίδων φρεατίων επίσκεψης υπογείων δικτύων, 
κατασκευασµένων από φαιό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ή χάλυβα επικαλυπτόµενο από πλαστικό ή από 
ρητίνες ενισχυµένες µε ίνες γυαλιού. 

Οι βαθµίδες πακτώνονται στα τοιχώµατα των φρεατίων των δικτύων βάθους µεγαλύτερου από 1,25m για να 
διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού συντήρησης. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. Αποδεκτά υλικά 

Οι βαθµίδες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality 
managements systems - Fundamentals and vocabulary - Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και 
λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 124:1994  “Gully tops 
and manhole tops for vehicular and pedestrian areas – Design requirements, type testing, marking quality control - 
Καλύµµατα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών - 
Απαιτήσεις σχεδιασµού, δοκιµή τύπου, σήµανση, έλεγχος ποιότητας”. 

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για την κατασκευή των βαθµίδων φρεατίων είναι: 

Φαιός χυτοδίσηρος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1561:1997 «Founding - Grey cast irons - Χυτεύσεις - Φαιός 
χυτοσίδηρος». 

Χυτοσιδηρός σφαιροειδούς γραφίτη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1563:1997 «Founding - Spheroidal graphite 
cast irons - Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη». 

Οι βαθµίδες φρεατίων θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε το πρότυπο ΕΝ 124:1994, που θα 
εκδίδονται από αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 

 

2.2. Ποιότητα βαθµίδων φρεατίων 

2.2.1. Βαθµίδες από φαιό χυτοσίδηρο 

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσµό και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου για την κατασκευή των βαθµίδων 
φρεατίων φαιού χυτοσίδηρου θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1561:1997. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές 
τιµές των χαρακτηριστικών αυτών: 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 400 Ν/mm² 

Σκληρότητα 130 - 180 BRINNEL 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι εµπιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα 
ελαττώµατα. ∆εν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλόµενων σε 
ελαττωµατική χύτευση, µε επιπρόσθετα υλικά. 

2.2.2. Βαθµίδες από χυτοσιδηρό σφαιροειδούς γραφίτη 

Γενικά: Η αντοχή σε εφελκυσµό, η ελάχιστη επιµήκυνση και η σκληρότητα του χρησιµοποιούµενου για την 
κατασκευή των βαθµίδων φρεατίων χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα ακολουθούν το 
πρότυπο ΕΝ 1563:1997. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιµές των χαρακτηριστικών αυτών: 

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 400 Ν/mm² 

Ελάχιστη εποµήκυνση (%) 15 

Σκληρότητα 130 - 180 BRINNEL 

Ο χυτοσιδηρός θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές και σπηλαιώσεις. 

2.2.3. Βαθµίδες από χάλυβα επικαλυπτόµενο από πλαστικό 
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Γενικά: Η βαθµίδα αποτελείται από µεταλλικό πυρήνα διαµέτρου 16mm, επικαλυπτόµενο πλήρως µε πλαστικό, 
συνήθως πολυολεφινικής βάσεως, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

BS 3412:1992 Methods of specifying general purpose polyethylene materials for moulding and 
extrusion - Γενική προδιαγραφή χυτευοµένου ή εξωθουµένου πολυαιθυλενίου για 
δοκιµές γενικής χρήσεως. 

BS 5139:1991 Method of specifying general purpose polypropylene and propylene copolymer 
materials for moulding an extrusion - Προδιαγραφή γενικής χρήσεως χυτευοµένου η 
εξωθουµένου πολυπροπυλενίου και συµπολυµερών αυτού για εφαρµογές γενικής 
χρήσεως. 

Ο µεταλλικός κορµός είναι χαλύβδινος, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

BS 970-1:1996 Specifications for wrought steels for mechanical and allied engineering purposes. 
General inspection and testing procedures and specific requirement ts for carbon, 
carbon manganese, alloy and stainless steels. 

prEN 10340 Steel castings for structural uses - Χυτοχάλυβες δοµικών εφαρµογών. 

ΕΝ 10025-3:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for 
normalized / normalized rolled weldable fine grain structural steels. - Μέρος 3: 
Τεχνικοί όροι παράδοσης εξοµαλυµένων και εξοµαλυµένων µε έλαση 
συγκολλήσιµων λεπτόκοκκων δοµικών χαλύβων (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 
10113, µέρη 1 και 2 του 1993). 

ΕΝ 14396:2004 Fixed ladders for manholes - Σταθερές βαθµίδες φρεατίων. 

Το ελάχιστο πάχος της πλαστικής επικάλυψης θα είναι τουλάχιστον 3mm. Η πλαστική επικάλυψη θα είναι 
στερεά συνδεδεµένη µε τον µεταλλικό πυρήνα. 

Η λαβή της βαθµίδας θα ταιριάζει στην φόρµα της παλάµης ενώ στην άνω επιφάνεια θα υπάρχουν γλυφές 
µορφές Χ, ύψους 2mm. Σε κάθε άκρο θα υπάρχει πτερύγιο προστασίας (βλ. Σχήµα 2.1.). Οι βαθµίδες θα 
διαθέτουν 2 ανακλαστικές επιφάνειες (χρώµατος κόκκινου ή πράσινου). 

Ο µεταλλικός κορµός επικαλύπτεται κατά 100% από πλαστικό χωρίς να αφήνει µεταλλικές επιφάνειες 
εκτεθειµένες σε οξείδωση - διάβρωση. Η βαθµίδα δεν θα έχει προεξοχές ή µυτερές επιφάνειες που θα εγκυµονούν 
κίνδυνο τραυµατισµού. 

Οι δοκιµές µηχανικής αντοχής της βαθµίδας θα γίνονται βάσει της προδιαγραφής ΕΝ 13101:2002 (Steps for 
underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity - Βαθµίδες 
φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης). 
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Σχήµα 2.1. Τυπική διαµόρφωση βαθµίδας (οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές) 

 

2.3. Μεταφορά και απόθεση υλικών 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη των βαθµίδων επί του εδάφους. 

Οι βαθµίδες και τα καλύµµατα φρεατίων θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να 
αποφεύγονται στρεβλώσεις και παραµορφώσεις λόγω του υπερκείµενου βάρους (στοιβασία σε µεγάλο ύψος).  

Για την αποθήκευσή τους θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγµατα. 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Οι βαθµίδες φρεατίων θα πακτώνονται µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος των τοιχωµάτων των φρεατίων 
στις οπές που αφήνονται για τον σκοπό αυτό µε τσιµεντοκονία αναλογίας 1:2.  

Η πάκτωση τους θα γίνεται σε ικανό βάθος, ενώ η µεταξύ τους απόσταση καθορίζεται σε 30-35cm (εάν δεν 
προβλέπεται διαφορετικά στην Μελέτη). 

Η τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης των υπογείων 
δικτύων. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1. Ενσωµατούµενα κύρια υλικά 

Έλεγχος των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του υλικού κατασκευής των βαθµίδων µε τα αντίστοιχα κατά 
κατηγορία υλικού πρότυπα. 

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΤΠ συνεπάγεται την απόρριψή τους. 
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4.2. Οπτικός έλεγχος τοποθετηµένων βαθµίδων 

Θα ελέγχεται η απόσταση µεταξύ των βαθµίδων και η ευθυγράµµισή τους καθ’ ύψος. 

Τεµάχια που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή 
εντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου. 

∆ειγµατοληπτικά θα ελέγχεται και η πάκτωση µε κρούση µε ελαφρό σφυρί. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

 

5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Εκτέλεση εργασιών σε περιορισµένο χώρο 

• Κίνδυνος ολίσθησης / πτώσης. 

 

5.2. Αντιµετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

Εφαρµογή της οδηγίας 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών 
εργοταξίων» και της Ελληνικής Νοµοθεσίας επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆.17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ). 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστασία χεριών και 
βραχιόνων 

ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας 
έναντι µηχανικών κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού 
ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) - Κράνη 
προστασίας 

Προστασία ποδιών 

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας 
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 
20345:2004) 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση το βάρος των εγκατεστηµένων βαθµίδων ανάλογα µε τις διαστάσεις και την 
κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο µε τα βάρη που θα προκύπτουν µετά από την ζύγισή τους. 

Σε περίπτωση που ο αριθµός των βαθµίδων ή οι τελικές διαστάσεις τους είναι µεγαλύτερες από τις οριζόµενες 
στην εγκεκριµένη Μελέτη, θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, και θα 
επιµετρώνται µε το βάρος που αντιστοιχεί στον εγκεκριµένο αριθµό και στις κανονικές και εγκεκριµένες 
διαστάσεις τους. 

Η τοποθέτηση των βαθµίδων, περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη, 
περιλαµβάνει: 

- Την διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών και των εργαλείων που απαιτούνται 
για την πάκτωση των χυτοσιδηρών βαθµίδων. 

- Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση των τεµαχίων. 

- Την φθορά και αποµείωση των υλικών. 
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- Την πραγµατοποιήση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΤΠ, καθώς και την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα 
απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας τους κατά τον 
έλεγχο της παραλαβής. 

Η πληρωµή των βαθµίδων των φρεατίων δεν γίνεται ιδιαιτέρως αλλά συµπεριλαµβάνερται στην τιµή των 
φρεατίων. 
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4.8  ΣΤΠ  08 : ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι οι στεγανώσεις επιφανειών κατασκευών από 
σκυρόδεµα (φρεατίων και γενικότερα υπόγειων έργων). 

Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές, οι εν λόγω στεγανώσεις επιτυγχάνονται γενικά µε τις ακόλουθες 
εργασίες: 

α) Με πατητά επιχρίσµατα 

β) Με ασφαλτικές επαλείψεις 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1. Πατητά επιχρίσµατα 

Έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ 44 ή ΠΤΠΤ87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ 1975 µε τις όποιες βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

 

2.2. Ασφαλτικές επαλείψεις 

Έχει εφαρµογή η ΠΤΠ Τ 110 µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται 
παρακάτω.  

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Στεγανώσεις» των κατασκευών νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της 
στεγανότητας τους. 

 

4. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

4.1. Το στεγανοποιητικό σύστηµα (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι) πρέπει να προτείνεται έγκαιρα, από 
τον Ανάδοχο και  να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Προς τούτο ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή οδηγίες εργοστασίου 
παραγωγής, οικείους κανονισµούς, καθώς και πιστοποιητικά προηγούµενων εφαρµογών σε ανάλογα 
έργα. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της αποδοχής ή απόρριψης της 
πρότασης του Αναδόχου αν δεν πεισθεί για την εξασφάλιση πλήρους αδιαβροχοποίησης. 

4.2. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες στεγανοποίησης όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη 

από 5°C. 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5.1. Γενικά 

Μετά την εφαρµογή του όποιου στεγανοποιητικού συστήµατος θα εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία ώστε να 
αποφεύγονται βλάβες στο σύστηµα στεγανοποίησης από την κυκλοφορία, ακόµη και του εργατοτεχνικού 
προσωπικού. Η οποιαδήποτε απαιτούµενη προστατευτική στρώση θα απλώνεται αµέσως µετά την τοποθέτηση ή 
διάστρωση του συνδετικού υλικού της στεγανωτικής στρώσης. 

Τα τελειώµατα των επιφανειών που θα στεγανοποιηθούν θα γίνονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες προδιαγραφές 
του εργοστασίου παραγωγής του κάθε συστήµατος και µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία της επιφάνειας 
προς στεγάνωση (υποβάθρου) που πρέπει να κυµαίνεται εντός των περιθωρίων ανοχών της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες αλλά χωρίς να έχουν λειανθεί, στεγνές και εντελώς 
απαλλαγµένες από σκόνες, λάδια, παραφίνες και άλλα χαλαρά υλικά αµέσως πριν την εφαρµογή. Ειδικά στην 
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περίπτωση χρήσης ειδικών στεγανωτικών µεµβρανών ή ασφαλτόπανου, η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα 
εξοµαλυνθεί µε επίχρισµα πατητό πάχους 2εκ και αναλογίας 600χγρ τσιµέντου ανά µ3 κονιάµατος. 

Κατάλληλες λεπτοµέρειες θα προβλέπονται στην στεγανοποίηση των ακµών, γύρω από ανοίγµατα και στους 
αρµούς διαστολής έτσι ώστε το νερό να µην διέρχεται µεταξύ της στεγανοποιητικής στρώσης και της 
στεγανοποιηµένης επιφάνειας. Επίσης τα αποχετευτικά σηµεία των γεφυρών θα φέρουν κατάλληλη διάταξη 
(φλάντζα) προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης, αποστράγγισης των νερών διήθησης και ρύθµισης του 
ύψους του στοµίου τους. Ειδικά µέτρα στεγάνωσης θα ληφθούν και στα βλήτρα αγκύρωσης των πεζοδροµίων, αν 
χρησιµοποιηθούν. Όλες οι παραπάνω εξασφαλίσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του DIN 18195, 
µέρος 9. 

Η στεγάνωση µε ειδικές στεγανωτικές µεµβράνες θα προστατεύεται µε στρώση χυτής ασφάλτου ή 
ασφαλτοσκυροδέµατος ή σκυροδέµατος ελάχιστου πάχους 5εκ. Η τελική επίστρωση των στεγανωτικών 
µεµβρανών θα πρέπει να έχει κατάλληλη µηχανική αντοχή, που να επιτρέπει την απευθείας κίνηση επάνω τους 
διαστρωτήρων (FINISHER) µε ελαστικά επίσωτρα (υποχρεωτικά), ή µε ερπύστριες (προαιρετικά). Ο Ανάδοχος 
πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία δήλωση του εργοστασίου παραγωγής της µεµβράνης για το είδος του 
διαστρωτήρα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Η ένωση αυτών των ειδικών µεµβρανών θα γίνεται µε επικάλυψη όπως προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή 
και στα άκρα, όταν αυτά βρίσκονται σε χαµηλά σηµεία, η στεγανοποιητική στρώση θα τερµατίζεται σε κατάλληλη 
εσοχή µε κατακόρυφη απόληξη ύψους τουλάχιστον 0,07m 

 

5.2. Είδη στεγάνωσης και περιγραφή τους  

5.2.1. Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 εκ 

α) Εφαρµόζεται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος, αλλά και εσωτερικές εκτός από 
εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων. 

β) Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα προστατευθεί µε επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 εκ µε 
τσιµεντοκονίαµα των 650 χγρ και 900 χγρ τσιµέντου κοινού (ελληνικού τύπου). Το επίχρισµα θα 
κατασκευαστεί σε τρεις στρώσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες πεταχτή και στρωτή, αναλογίας 650 
χγρ τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 χγρ τσιµέντου ανά µ3 ξηράς 
άµµου µε την εν συνεχεία επίπαση µε τσιµέντο λείας επίπεδης, ή καµπύλης επιφάνειας και κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στην ΠΤΠ 44 την ΠΤΠ Τα 87 και το άρθρο 2350 του ΠΤΕΟ 1975. 

5.2.2. Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 εκ 

α) Εφαρµόζεται σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων. 

β) Η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα καλυφθεί µε επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 εκ µε τσιµεντοκονίαµα 
των 650 χγρ 900 χγρ τσιµέντου κοινού (ελληνικού) και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην πιο πάνω 
παράγραφο. 

5.2.3. Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 

α) Εφαρµόζεται γενικά σε επιφάνειες σκυροδεµάτων και τσιµεντοκονιαµάτων. 

β) Στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος θα γίνει διπλή επάλειψη µε ασφαλτικό υλικό 
τύπου LANCOL ή άλλου εγκεκριµένου τύπου µε όση ποσότητα απαιτείται. 
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4.9  ΣΤΠ  9 : ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΤΠ αφορούν την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των 
συσκευών εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας σε δίκτυα σωληνώσεων υπό πίεση. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

2.1. Χαρακτηριστικά βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα 

Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκωρίωσης κινητών µερών και 
οδηγών και θα εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, όταν δεν είναι ανοικτές για την αποµάκρυνση του αέρα. 

Οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο θα πληρούν τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία 
ανταποκρίνονται στις συσκευές ενδεικτικού τύπου Αpex Air Relief Valves της Glenfield και θα παρέχουν κατά τις 
δοκιµές και την λειτουργία τον ίδιο βαθµό ασφάλειας που αποδίδεται από τις συσκευές αυτές. Η χρησιµοποίηση 
οποιωνδήποτε άλλων συσκευών αναλόγων χαρακτηριστικών είναι αποδεκτή. 

 

2.2. Επιµέρους στοιχεία - εξαρτήµατα 

Τα εξαρτήµατα των βαλβίδων εισαγωγής – εξαγωγής αέρα θα πρέπει να έχουν τα ακολουθα χαρακτηριστικά, 
εκτός αν άλλως προδιαγράφεται στην Μελέτη. 

Στοιχείο συσκευής Χαρακτηριστικά υλικού 
Σώµα Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 

Φλοτέρ ABS 

Σώµα φλοτέρ Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 

Βαλβίδα εξαγωγής ABS 

Κάλυµµα εξαγωγής ABS 

Κύλινδρος ABS 

Καπάκι βαλβίδας Χυτοσίδηρος + NBR 

Κάλυµµα Χυτοσίδηρος GG 25/GGG 40 

 

2.3. Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα λειτουργούν στις εξής περιπτώσεις: 

α. Κατά την πλήρωση του υδραγωγείου για την απαγωγή του εκδιωκόµενου αέρα. 

β. Κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του υδραγωγείου για την απαγωγή του διαλυµένου µέσα στη 
µάζα του νερού αέρα, που ελευθερώνεται. 

γ. Σε περίπτωση πλήγµατος για την εγκατάσταση µέσα στον αγωγό των συνθηκών ατµοσφαιρικής πίεσης µε 
άµεση εισαγωγή αέρα. 

Οι συσκευές συνδέονται µόνιµα µε το δίκτυο.  

Θα εγκαθίστανται σε καθαρά φρεάτια χωρίς λιµνάζοντα ακάθαρτα νερά, πάνω από την στάθµη τυχόν 
υπάρχοντα φρεάτιου ορίζοντα. 

 

2.4. Αποδεκτές συσκευές 

Οι συσκευές θα προέρχονται από κατασκευαστές µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality 
management systems - Fundamentals and vocabulary - Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και 
λεξιλόγιο.) παραγωγική διαδικασία. 

Κατά την προτίµηση στο εργοτάξιο θα ελέγχονται οι προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά καθώς και οι 
βεβαιώσεις επιτυχούς εφαρµογής των συσκευών. 
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Οι βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις. 

• Θα εξασφαλίζουν την αυτόµατη εισαγωγή και εξαγωγή αέρα, αφ’ ενός µεν κατά τις εργασίες ταχείας 
πλήρωσης και εκκένωσης του αγωγού και αφ’ ετέρου κατά την συνήθη λειτουργία του αγωγού, µέσω διπλών 
πλωτήρων, σφαιρικών ή άλλου σχήµατος. 

• Θα αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον ίση µε την πίεση δοκιµής του αγωγού. 

• Η διάµετρος του µικρού ακροφυσίου θα είναι τουλάχιστον 4 mm. Για την πίεση λειτουργίας o πλωτήρας, 
εφόσον δηµιουργηθεί αέρας, θα ελευθερώνει το ακροφύσιο και θα το αποφράσσει µόλις εξαντληθεί ο αέρας. 

• Το µεγάλο ακροφύσιο των αεροβαλβίδων θα µένει ανοικτό κατά την λειτουργία τους, εφόσον εξακολουθεί να 
εξέρχεται αέρας ή έστω και µίγµα αέρα-νερού, και θα κλείνει όταν εξέρχεται µόνο νερό. 

• Ο πλωτήρας του µεγάλου ακροφυσίου θα φθάσει το ακροφύσιο µόλις εξαντληθεί o αέρας και σε καµία 
περίπτωση δεν θα το αποφράσσει, ανεξάρτητα από την συγκέντρωση ή µη αέρα, παρά µόνο στην 
περίπτωση κατά την οποία θα δηµιουργηθεί µέσα στον αγωγό πίεση µικρότερη της ατµοσφαιρικής. 

• Οι αεροβαλβίδες θα µπορούν να συναρµολογούνται και να αποσυναρµολογούνται επί τόπου. Επιθυµητό 
είναι η επιθεώρηση και ο έλεγχός τους να γίνονται υπό πίεση. 

• Οι αεροβαλβίδες θα εξασφαλίζουν την εκκένωση του αέρα µε ταχύ ρυθµό και θα παρέχουv ασφάλεια στον 
πλωτήρα του µεγάλου ακροφυσίου κατά την πλήρωση του αγωγού µε νερό, ώστε να µην κλείνει η βαλβίδα 
προτού όλος ο αέρας εξέλθει από τον αγωγό. 

• Η κατασκευή των αεροβαλβίδων θα είναι από υλικά που δεν θα οξειδώνονται και δεν θα αλλοιώνονται. 

• Οι αεροβαλβίδες διπλού ακροφυσίου θα αντέχουν στις µέγιστες πιέσεις ελέγχου του αγωγού. 

 

2.5. Μέθοδος φόρτωσης, µεταφοράς και απόθεσης συσκευών 

Από την φύση τους, οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα είναι υλικά µικρής µηχανικής αντοχής και εύκολα 
παραµορφώσιµα. 

Συνεπώς κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους θα δίδεται η ανάλογη προσοχή για την αποφυγή κακώσεων. 

Κατά την µεταφορά, όπως και κατά την αποθήκευση, θα ελέγχονται τα υπερκείµενα βάρη. Κατά την φύλαξη, 
επιπλέον, οι βαλβίδες θα παραµένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους και θα προστατεύονται από ηλιακό φως, 
λίπη, έλαια, πηγές θερµότητας κ.λπ. 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. Σύνδεση βαλβίδων 

Οι συσκευές θα συνδέονται µόνιµα µε το δίκτυο. Η σύνδεση µε τον αγωγό θα γίνεται µε χαλύβδινα ειδικά 
τεµάχια, τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους µε ωτίδες.  

Ανάντη της αεροβαλβίδας θα τοποθετηθεί δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έµφραξης. Μεταξύ του αγωγού και 
της αεροβαλβίδας θα παρεµβληθεί χαλύβδινο ταυ, που θα έχει στην κατακόρυφη πλευρά την δικλείδα 
αποµόνωσης, η οποία χρησιµοποιείται για την αποµόνωση της αεροβαλβίδας.  

 

3.2. ∆οκιµές των συσκευών 

Για τις βαλβίδες απαιτούνται οι ακόλουθες δοκιµές: 

α. Παροχέτευση αέρα δια µέσου της αεροβαλβίδας για τον έλεγχο της λειτουργίας της αεροβαλβίδας (π.χ. ότι 
δεν θα κλείσει απότοµα). 

β. Παροχέτευση αέρα εναλλασσόµενης πίεσης. 

Για τις προαναφερόµενες δοκιµές απαιτείται αεροσυµπιεστής µε µανόµετρο ακριβείας. 

Οι δοκιµές αυτές θα εκτελούνται κατ’ επανάληψη (τουλάχιστον δέκα δοκιµές). 
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής συσκευών. 

• Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιµών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς, σύµφωνα µε την 
παρούσα, αριθµού ελέγχων θα δίδονται εντολές επανελέγχου της λειτουργίας των βαλβίδων. 

• Έλεγχος συνδεσµολογίας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

• Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις συνδέσεις. 

• Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται 
εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος (για της µεγάλης διαµέτρου συσκευές). 

• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

• ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Χρήση εργαλείων χειρός. 

• Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (επιφάνειες τοµής σωλήνων) 

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Κανένα άτοµο 
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται 
ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο. 

 

5.2. Αντιµετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισηµαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις: Εφαρµογή της οδηγίας 92/57/ΕΕ 
“Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και της Ελληνική 
Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΤΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές / σωληνουργικές 
εργασίες. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστασία χεριών και 
βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας 
έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη 
προστασίας. 

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για 
επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Προστασία οφθαλµών ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-
industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας 
µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη 
βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας 
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μετρώνται τα τεµάχια τελειωµένης εργασίας (τεµ.). 

Οι βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας επιµετρώνται σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων 
(σύµφωνα µε την παρούσα ΤΠ) βαλβίδων χωρίς να περιλαµβάνονται τα χαλύβδινα ειδικά τεµάχια και οι 
δικλείδες τύπου σύρτου. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

   43/48 

4.10 ΣΤΠ  10 : ∆ΙΚΛΕΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα ΤΠ αφορά την προµήθεια, την µεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους και τις δοκιµές των 
συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων µε ωτίδες και ελαστική έµφραξη, που τοποθετούνται σε δίκτυα υπό πίεση. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

2.1. Ισχύοντα πρότυπα για τα επιµέρους στοιχεία των δικλείδων 

Οι χυτοσιδηρές συρταρωτές δικλείδες καθώς και τα λοιπά ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 

ISO 5996:1984-12 Cast iron gate valves -- Χυτοσιδηρές βάννες ελέγχου. 

ISO 5209:1977-08 General purpose industrial valves; Marking -- Βιοµηχανικές δικλείδες γενικής 
χρήσεως. Σήµανση. 

ISO 5208:1993 Industrial valves -- Pressure testing of valves -- Βιοµηχανικές δικλείδες.∆οκιµές 
πιέσεως. 

ISO 5752:1982-06 Metal valves for use in flanged pipe systems; Face-to-face and centre-to-face 
dimensions -- Μεταλλικές βάννες προς χρήση σε φλαντζωτά δίκτυα σωληνώσεων. 
Μετωπικές και εγκάρσιες διαστάσεις 

DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: ∆ιαστάσεις 
συνδέσεων. 

ISO 185:1988-12 Grey cast iron; Classification -- Φαιός χυτοσίδηρος-Ταξινόµηση. 

ISO 1083:2004-07 Spheroidal graphite cast irons - Classification -- Χυτοσίδηρος σφαιροειδού 
γραφίτη-Ταξινόµηση. 

EN 558-1:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal  valves for 
use in flanges pipe systems - Part 1:PN-designated valves -- Βιοµηχανικές 
βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για χρήση σε 
συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Μέρος 1: Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε 
ΡΝ. 

EN 558-2:1995 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for 
use in flanged pipe systems - Part 2: Class-designated valves -- Βιοµηχανικές 
βαλβίδες - ∆ιαστάσεις τοποθέτησης µεταλλικών βαλβίδων για χρήση σε 
συστήµατα σωληνώσεων µε φλάντζες - Μέρος 2: Βαλβίδες χαρακτηριζόµενες µε 
την κλάση. 

EN 1563:1997 Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 
γραφίτη. 

EN 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and 
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και παρεµβύσµατα 
αυτών. Κυκλικές φλάντζες κια σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, 
µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες. 

EN 1561:1997 Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος EN 681-1:1996 
Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and 
drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστοµερή στεγανωτικά - 
Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές 
ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό 

EN 1514-1:1997 Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 
1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts -- Φλάντζες και οι συνδέσεις 
τους - ∆ιαστάσεις παρεµβυσµάτων για φλάντζες χαρακτηρισµένες µε PN. Μέρος 
1: Μη µεταλλικά επίπεδα παρεµβύσµατα µε ή χωρίς προσθήκες. 
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EN 1515-1:1999 Flanges and their joints - Bolting - Part 1: Selection of bolting -- Φλάντζες και οι 
συνδέσεις τους - Σύνδεση µε κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης µε κοχλίες 

EN 1515-2:2001 Flanges and their joints - Bolting - Part 2: Classification of bolt materials for steel 
flanges, PN designated -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους. Κοχλίωση. Μέρος 2 
:Ταξινόµηση των υλικών κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισµένες µε 
νάση την ονοµαστική πίεση PN. 

EN 1591-1:2001 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - 
Part 1: Calculation method -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους- Κανόνες 
σχεδιασµού για συνδέσεις µε κυκλικές φλάντζες µε παρέµβυσµα Μέρος 
1:Μέθοδοι υπολογισµού. 

 

2.2. ∆ικλείδες 

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το κλείσιµο και 
προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ’ εξαίρεση οι δικλείδες εκκένωσης επιτρέπεται να φέρουν 
παρεµβύσµατα στεγανοποίησης µόνον από την µία πλευρά. 

Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι µακρόχρονης και οµαλής λειτουργίας και να έχουν ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης. 

Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16 atm σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. (Συνήθως δεν εφαρµόζονται 
συρταρωτές δικλείδες σε δίκτυα που λειτουργούν µε υψηλότερες πιέσεις). 

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΙS0 5996:1984-12 µε ελαστική έµφραξη και 
ωτίδες. 

Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209:1977-08 για την 
ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του σώµατος, σήµα ή 
επωνυµία κατασκευαστή και αριθµό παραγωγής. 

Ο αριθµός παραγωγής µπορεί να είναι γραµµένος σε πρόσθετη κατάλληλη µεταλλική πινακίδα, σταθερά 
στερεωµένη στο σώµα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθµός παραγγελίας. 

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατοµή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική τους 
διάµετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση, απαλλαγµένη από εγκοπές κ.λπ. στο κάτω µέρος, 
ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθηση φερτών υλών που θα καθιστούν προβληµατική την στεγανότητα 
κατά το κλείσιµο της δικλείδας. 

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής το κυρίως µέρος τους να 
µην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω τµήµατος, σύρτη, βάκτρου 
κ.λπ. 

Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO 5752:1982-06 και το πρότυπο ISO 5996:1984-12. 

Το σώµα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονοµαστικής πίεσης, κοχλίες και 
περικόχλια διαστάσεων σύµφωνων µε την παράγραφο 5 του προτύπου ISO 5996:1984-12 ή µε το πρότυπο DIN 
2501-1:2003-05. 

Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασµένα από φαιό χυτοσίδηρο, τύπου 
τουλάχιστον GG-25 κατά DIN ΕΝ 1561:1997-08, ενώ για ΡΝ 16 και µεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN ΕΝ 1563:2003-02. 

Τα σώµατα και τα καλύµµατα των δικλείδων µετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 
εξογκώµατα, κοιλότητες από την άµµο και οποιαδήποτε άλλο ελάττωµα. Απαγορεύεται η κάλυψη των 
παραπάνω κοιλοτήτων µε στοκάρισµα κ.λπ. 

Το σώµα των δικλείδων, εσωτερικά και εξωτερικά, θα βάφεται µε αντισκωριακό υπόστρωµα (rust primer) 
ψευδαργυρικής βάσεως, µετά από εκτέλεση αµµοβολής κατηγορίας SA ½ (κατά τους Σουηδικούς Κανονισµούς), 
πάχους τουλάχιστον 50 µm. 

Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται µε χρώµατα υψηλής αντοχής σε διάβρωση, όπως 
χρώµατα εποξειδικής βάσεως, ενδεικτικού τύπου RILSAN NYLON 11 ή ισοδύναµα. 
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Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 µm και εσωτερικά τουλάχιστον 200 µm. 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιµο νερό. 
Η σύνδεση σώµατος και καλύµµατος θα γίνεται µε ωτίδες και κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης 
περιεκτικότητας σε χρώµιο 11,5%. 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της δικλείδας θα είναι 
κατασκευασµένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των ωτίδων σώµατος και καλύµµατος 
θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 681-1:1996. 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαµόρφωσης του καλύµµατος (καµπάνας) για την 
τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (protection tube). 

Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασµένο από ανοξείδωτο 
χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5%. 

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα 
επιτυγχάνεται µε δακτυλίους Ο-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε 
θερµοκρασίες µέχρι 60°C, ή µε άλλο ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα 
απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. 

Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. Η 
αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η αποσυναρµολόγηση 
του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα της δικλείδας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. 
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε µετά την αφαίρεση του βάκτρου να 
παραµένει στην θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 κατά ΕΝ 1561:1997 για ΡΝ 
10, ενώ για ΡΝ 16 και µεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου ποιότητας τουλάχιστον GGG 
40 κατά ΕΝ 1563:1997. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής 
κατά ΕΝ 681 κατάλληλο για πόσιµο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη (Resilient sealing). 

Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώµα της δικλείδας. Oι δικλείδες θα έχουν στο 
επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήµατος κολούρου πυραµίδας, µε τετράγωνες βάσεις διαστάσεων 40 x 40 
mm και 50 x 50 mm και ωφέλιµο µήκος τουλάχιστον 50 mm, προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό 
κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της 
δικλείδας µε τα συνήθη κλειδιά χειρισµού των δικλείδων. 

2.3. Μεταφορά και απόθεση δικλείδων 

Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται µε προσοχή για την αποφυγή 
φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους µε την εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά 
τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζηµιές λόγω υπερκείµενου βάρους. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 
εκφόρτωση µε ανατροπή. 

 

3.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

3.1. Τοποθέτηση - Σύνδεση δικλείδων 

Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες µε τις ωτίδες που έχουν στα άκρα τους. 

Η σύνδεση µε ωτίδες θα γίνεται µε χαλύβδινους, γαλβανισµένους εν θερµώ κοχλίες. Το σπείρωµά τους θα 
ακολουθεί το διεθνές σύστηµα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά. 

Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται µε την παρεµβολή ελαστικού δακτυλίου, πάχους 3 mm (Φ60-
Φ350). Η εσωτερική διάµετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 mm µεγαλύτερη από την εσωτερική 
διάµετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους κοχλίες. 

Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να αποµακρυνθούν ξένα σώµατα που 
έχουν τυχόν εισχωρήσει και που µπορούν να παρασυρθούν µέσα στις δικλείδες και να εµποδίσουν την 
λειτουργία τους ή να µειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται µε κάθε τρόπο η επαφή γαιών ή χαλικιών 
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µε το εσωτερικό των δικλείδων. 

Για την σύνδεση µε ωτίδες τα τεµάχια ευθυγραµµίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των ωτίδων να 
βρίσκονται ακριβώς η µία απέναντι στην άλλη και αφήνεται µικρό κενό για να µπει ο ελαστικός δακτύλιος. 
Εισέρχεται ο δακτύλιος και µετά τα µπουλόνια, γίνεται κέντρωση του 4/6 δακτυλίου, εισέρχονται και οι κοχλίες 
και σφίγγονται βαθµιαία µε διαδοχική κοχλίωση των αντιδιαµετρικών µπουλονιών. 

 

3.2. Έλεγχος - ∆οκιµές παραλαβής 

Προβλέπονται δύο βασικές δοκιµές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής: 

α) ∆οκιµασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 5208:1993. Η 
πίεση δοκιµής του σώµατος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης 
λειτουργίας. 

β) ∆οκιµασία σύµφωνα µε την παράγραφο 4.3. του προτύπου ISO 5208:1993 για έλεγχο στεγανότητας (Seal 
test) σε πίεση ίση µε 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου δοκιµής δεν θα πρέπει να 
εµφανιστεί καµία ορατή διαρροή (Rate 3). Η δοκιµή θα γίνεται και κατά τις δύο διευθύνσεις λειτουργίας. 

Οι προσκοµιζόµενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα 
προκύπτει η συµµόρφωση προς τα ανωτέρω. 

Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιµή του δικτύου όπου ενσωµατώνονται. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται µη αποδοχή αυτής. 

• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.). 

• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωµατικά, φθαρµένα, διαβρωµένα ή 
παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται. 

• Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων. Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω: 

- Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της µελέτης. 

- Σωστή σύνδεση των δικλείδων. 

- Τυχόν ύπαρξη διαρροών. 

• Άριστη συµπεριφορά κατά τις δοκιµές πίεσης του δικτύου. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών 

• ∆ιακίνηση αντικειµένων µεσαίου βάρους. 

• ∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Κανένα άτοµο 
χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται 
ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο. 

 

5.2. Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

Εφαρµογή της οδηγίας 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» καθώς επίσης και της Ελληνικής Νοµοθεσίας στα θέµατα υγιεινής και 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή είναι αναπόσπαστο µέρος της 1ης Τροποποίησης της µελέτης 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ και αφορά στο εξωτερικό υδραγωγείο Αστακού από τον αύλακα Λεσινίου 

µέχρι Α/Σ Λιβανέικων που διακρίνεται σε ακόλουθα τµήµατα: 

 Τµήµα Ιβ (3+800-7+045) όπου ο νέος αγωγός ακολουθεί το νότιο ίχνος της υπό κατασκευή Οδική 

σύνδεσης Ιόνιας Οδού µε Αστακό - Αρτηρία µέχρι το Α/Σ Μαργωνέικων και εντός του ορίου απαλλοτρίωσης 

όπως αυτό ορίζεται σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις της µελέτης εφαρµογής της Αρτηρίας. 

 Τµήµα ΙΙ (7+045-8+514) όπου ο νέος αγωγός συνεχίζει να ακολουθεί το νότιο ίχνος της αρτηρίας 

µέχρι το Α/Σ Λιβανέικων και εντός του ορίου απαλλοτρίωσης όπως αυτό ορίζεται σύµφωνα µε τις 

τροποποιήσεις της µελέτης εφαρµογής της Αρτηρίας. 

 Σε αυτό το µήκος η νέα χάραξη της οδοποιίας καταστρέφει τον υφιστάµενο αγωγό µεταφοράς 

πόσιµου ύδατος στον Αστακό γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η άµεση αποκατάσταση του. 

 Το συνολικό µήκος του αγωγού είναι 4.714m, αγωγός HDPE 3ης Γενιάς Ø450 (D380,3mm 

εσωτερική) και ονοµαστική πίεση 12,5atm και τοποθετείται σύµφωνα µε το συνηµµένα σχέδια τυπικών 

σκαµµάτων και αγκυρώσεων. 

2. ΧΑΡΑΞΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 Η χάραξη του αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου γενικά ακολουθεί τη χάραξη της Αρτηρίας, προς 

τη νότια πλευρά. Η χάραξη προσαρµόζεται στο νότιο όριο της απαλλοτρίωσης, εντός της ζώνης αυτής και 

περί τα 2,00m βορειότερα, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο οριζοντιογραφίας. Η 1η Τροποποίηση 

απαντάται στο τµήµα ενδιαφέροντος από Αύλακα κάµπου Λεσινίου (Χ.Θ.:3+800) µέχρι Α/Σ Λιβανέικων 

(Χ.Θ.:8+514), συνολικού µήκους 4.714m. Η χάραξη περιγράφεται αναλυτικά κατά τα ακόλουθα. 

Τµήµα Ιβ: 

 Πριν την Άνω ∆ιάβαση Αύλακα κάµπου Λεσινίου, ο αγωγός συνδέεται σε υφιστάµενο φρεάτιο περί 

τη Χ.Θ.3+800. Η χάραξη ακολουθεί το φυσικό έδαφος, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης και αποµακρυσµένος 

από το ίχνος του πόδα επιχώµατος, οφρύος ορύγµατος και κατασκευασµένων τάφρων της εφαρµογής της 

οδοποιίας. Η απορροφητική ∆εξαµενή Μαργωνέικων υποστηρίζει το οµώνυµο αντλητικό συγκρότηµα στην 

έξοδο του οποίου άρχεται το δεύτερο τµήµα του αγωγού. 

Τµήµα ΙΙ: 

 Από το Αντλιοστάσιο (Α/Σ) Μαργωνέικων ο αγωγός κατευθύνεται στο νότιο επίχωµα της Αρτηρίας. 

Η χάραξη ακολουθεί το φυσικό έδαφος, εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης και αποµακρυσµένος από το ίχνος 
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του πόδα επιχώµατος, οφρύος ορύγµατος και κατασκευασµένων τάφρων της εφαρµογής της οδοποιίας. Περί 

τα 500m από το Α/Σ Λιβανέικων ολοκληρώνεται η υπό κατασκευή Αρτηρία. Στο τελευταίο τµήµα ο αγωγός 

ακολουθεί την υφιστάµενη οδό προς Πλατυγιάλι µέχρι την είσοδο στη δεξαµενή Λιβανέικων. 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.1 ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 Για τους αγωγούς του υδραγωγείου θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες και ειδικά τεµάχια από 

Πολυαιθυλένιο Υψηλής Πυκνότητας, 3ης γενιάς, ονοµαστικής διαµέτρου 450mm και ονοµαστικής πίεσης 

12,5atm (HDPE, G3, ø450 και 12,5atm). 

3.2 ΣΚΑΜΜΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 Στο τµήµα ενδιαφέροντος οι αγωγοί τοποθετούνται σε σκάµµα βάθους 1,50m και πλάτους 1,2m. Το 

σκάµµα διαµορφώνεται κατά τα ακόλουθα: 

 Βάση έδρασης αγωγού, ύψος 0,10m,από συµπυκνωµένη λεπτόκοκκη άµµο λατοµείου 

 Ζώνη περιβλήµατος αγωγού, ύψος 0,50m, από συµπυκνωµένη λεπτόκοκκη άµµο λατοµείου 

 Ζώνη προστασίας αγωγού, ύψος 0,30m, από συµπυκνωµένη λεπτόκοκκη άµµο λατοµείου και 

 Ζώνη επίχωσης, ύψος 0,60m, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, χωρίς λίθους. 

 Η επίχωση µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής πρέπει να εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

3.3 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Οι βασικές συσκευές ασφαλείας του εξωτερικού υδραγωγείου στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι: 

ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΙ 

 Οι αεραγωγοί τοποθετούνται σε όλα τα υψηλά σηµεία της χάραξης. Οι αερεξαγωγοί επιτρέπουν 

στο κλειστό υπό πίεση σύστηµα των αγωγών την ελεγχόµενη είσοδο και έξοδο ατµοσφαιρικού αέρα. Οι λόγοι 

που πρέπει να επιτρέπεται η ανταλλαγή αέρα είναι για να αποφευχθούν φαινόµενα κραδασµών, υδραυλικού 

πλήγµατος, σπηλαίωσης και ελαστικής αστάθειας. Είναι συσκευές διπλής ενέργειας, εισαγωγής και 

εξαγωγής ενέργειας σε διαφορετικές συνθήκες (ακροφύσια και σφαίρες υψηλής και χαµηλής πίεσης). 

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ 

 Οι εκκενωτές τοποθετούνται στα χαµηλά σηµεία της χάραξης. Είναι πλευρικές διακλαδώσεις 

διαµέτρου ø100, εγκατεστηµένες σε χαµηλά σηµεία του αγωγού, είναι εξοπλισµένοι µε συρταρωτή δικλίδα 

ø80 και πίεσης λειτουργίας 16atm και µία βαλβίδα αντεπιστροφής. Οι εκκενωτές επιτρέπουν ελεύθερη εκροή 
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προς το περιβάλλον. Με τη συστηµατική λειτουργία τους επιτρέπουν την εκκένωση τµηµάτων του αγωγού για 

λόγους συντήρησης, έκπλυσης, καθαρισµού από φερτά και ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπουν 

και την πλήρη εκκένωση του αγωγού.  

∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Για την οµαλή λειτουργία του κλειστού υπό πίεση αγωγού µεταφοράς και τη δυνατότητα ελέγχου 

των συνθηκών ροής κατά µήκος του αγωγού προβλέπεται εγκατάσταση δικλίδων ελέγχου τύπου πεταλούδας. 

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ 

 Οι αντιπληγµατικές βαλβίδες τοποθετούνται για λόγους ασφαλείας σε επιλεγµένες θέσεις του 

αγωγού να προλαµβάνουν τη µετάδοση του υδραυλικού πλήγµατος κατάντη ή ανάντη ανάλογα µε την 

κατεύθυνση µετάδοσης του. Λειτουργούν επικουρικά στα Αεροφυλάκια των αντλιοστασίων και προσθετικά 

στους Αερεξαγωγούς του αγωγόυ. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 

 Στο εξωτερικό υδραγωγείο Αστακού λόγω των διαδοχικών συστηµάτων ∆εξαµενές – Αντλιοστάσιο 

(Αγ. ∆ηµήτριος – Μαργωνέικα – Λιβανέικα – Υδροφιλίων – Αστακού) αλλά και µε γνώµονα την πρόοδο και 

τον εκσυγχρονισµό προβλέπεται η εγκατάσταση τηλεµατικού εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός αυτός θα επιτρέπει 

τον εξ’ αποστάσεως έλεγχο αλλά και χειρισµό των αντλητικών συγκροτηµάτων από ένα κέντρο που θα 

εγκατασταθεί είτε στον οικισµό του Αστακού είτε στο λιµάνι του Πλατυγιαλίου. Για το λόγο αυτό στο σκάµµα 

προβλέπεται σωλήνωση και καλωδίωση για µελλοντική τηλεµατική σύνδεση.  

3.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΦΡΕΑΤΙΑ 

 Όλες οι συσκευές ασφαλείας (Αερεξαγωγοί, Εκκενωτές, ∆ικλίδες Ασφαλείας και Αντιπληγµατικές 

Βαλβίδες) τοποθετούνται σε προκατασκευασµένα φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων στο πρανές του 

επιχώµατος ή στο πλάτυσµα απορροής ορύγµατος. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Η διέλευση των αγωγών του υδραγωγείου από τις περιοχές των τεχνικών γίνεται µε το τυπικό 

σκάµµα τύπου Α και σε απόσταση µεγαλύτερη από 2,00m για να µην επηρεάζεται ο αγωγός. Σε καµία 

περίπτωση δε θα χρησιµοποιηθούν σίφωνες βύθισης. 
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