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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή:   ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   
Οδός  : Πεζόδρομος Βελεστίνου. 
Ταχ.Κωδ. : 375 00 Βελεστίνο  
Τηλ. : 24253-50200 
Telefax : 24250-23513 
E-mail : deyarf@cosmotemail.gr 
Πληροφορίες:  : Αποστ. Βασιλόπουλος, Υπάλληλος ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ …………………………………………….. 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: . ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ……………………………………….  
1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ………………………………………………………… 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες4 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ5, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγμα ….6 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιδ) …… 7 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/5/202110  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …/…/…11 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 12. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.13 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
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του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
εργάσιμες ημέρες. 
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 14 
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θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 15 ημερών  15 τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης16. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 17 
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
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προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων  
αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201318, ο προσωρινός 

ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται19,  επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-
23.10 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα 
κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο20. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 
αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 



11 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του21.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης22. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής23. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου24. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το 
προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

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.  

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
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πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο25. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με 
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

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

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «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» 26 
- 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 άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,27 
- 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», 
- 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. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )28 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
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ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του 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’’, 29, 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 πράξεις30, 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.  
 

7.5 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  το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.  31 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις32 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, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

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

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
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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 αρχή33 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή34, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση  28/2021  ΔΣ ΔΕΥΑΡΦ με αρ.πρωτ. 632  
26/4/2021  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 
2021 και με αρ.  ......... καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( 
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 ).35 
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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 ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ » 

 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε36  2.480.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
 

  ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   € 1.463.286,85 

ΓΕ & ΕΟ 18%   € 263.391,63 

ΣΥΝΟΛΟΝ   € 1.726.678,48 

Απρόβλεπτα 15%   € 259.001,77 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   € 1.985.680,26 

Απολογιστικά     

Αναθεώρηση   € 14.319,74 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   € 2.000.000,00 

ΦΠΑ (24%)   € 480.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ   € 2.480.000,00 

 
 
 
Δαπάνη Εργασιών 1.463.286,85 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) €  263.391,63 
Απρόβλεπτα37 (ποσοστού 15%  επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)  
 € 259.001,77  που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του 
ν. 4412/2016. .............................................................38 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 14.319,74  σύμφωνα με 
το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... 
(εφόσον προβλέπεται). 

Το συνολικό  έργο υπάγεται στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 

2.000.000,00 ΕΥΡΩ (συνολική δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ). 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Το έργο θα εκτελείται στην Τ.Κ. Ριζόμυλου, της Δ.Ε. Κάρλας, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, του 

Ν. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην  Ελλάδα. 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  



17 

Το παρόν έργο αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά στον οικισμό του Ριζόμυλου, της Δ.Ε. Κάρλας, 

και περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού όπου 

σήμερα παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα πλημμυρών σε περιόδους έντονων βροχών. Το 

έργο περιλαμβάνει 5.322μ αγωγών ομβρίων από 17πλαστικούς σωλήνες διπλού δομημένου 

τοιχώματος για διατομές Φ400 έως Φ600 και οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες για διατομές από 

Φ800-1000, σε δέκα (10) διαφορετικούς αγωγούς Ο-1 έως Ο-10 με τους κλάδους αυτών που 

αναπτύσσονται εντός του οικισμού και καταλήγουν σε παρακείμενη τάφρο και καλύπτουν 

έκταση 606 στρ. Περιλαμβάνονται τα φρεάτια αυτών σύμφωνα με τη μελέτη, οι χωματουργικές 

εργασίες, ο εγκιβωτισμός των αγωγών και επίχωση των ορυγμάτων. Ακόμα περιλαμβάνονται τα 

φρεάτια υδροσυλλογής με τη σύνδεση στο δίκτυο, η αποκατάσταση θιγόμενων έργων ύδρευσης 

και η πλήρης αποκατάσταση των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων. Επίσης στο έργο 

περιλαμβάνεται δαπάνη του βασικού μελετητή-συμβούλου για συμμετοχή του στην υλοποίηση 

του έργου. 

 

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: 

 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 δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης39.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
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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. 40 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.41 
 
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 40.000  
ευρώ. 42 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  
 α) την ημερομηνία έκδοσης,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ   προς 

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

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

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

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

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  
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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 
...................., 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 43. 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)44 
 
16.1       Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έναντι ισόποσης εγγυητικής 

προκαταβολής στην οποία λογίζεται και η εγγυητικής καλής εκτέλεσης  45 
 
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. 

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 .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν απαιτείται..46 
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 47  

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 οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους48.  
 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών49 ορίζεται η 
1/6/2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00   

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  
8/6/2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00  

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μηνών50, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύμβασης 51 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.       .gr), (εφόσον 
υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας . 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο52, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

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

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

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

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

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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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 53 που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ54  3ΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ 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.55, 
 
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  αμετάκλητη56 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 
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ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/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  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου57. 

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. 



24 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ58. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 59( 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 
αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 
παρούσας, δεν εφαρμόζεται 60η παράγραφος 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:61 

(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 
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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) 62 

 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.63 

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.464  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 
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του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 65 

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 παρούσας66. 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 επάρκεια67  

(α) Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την 2η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Η/Μ ή κατηγορίας Υδραυλικών, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις  σε τράπεζα για την 2η τάξη, πάγια στοιχεία με 
βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών για τις τάξεις 2η και άνω, ίδια κεφάλαια και 
δείκτες βιωσιμότητας συνολικής αξίας όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008, όπως και 
νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας, για τάξεις 3η και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 100 του 
ν.3669/2008. 

(β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.5 του άρθρου 23 της παρούσας 
Διακήρυξης. Σημειώνεται ότι, υπάρχει η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων 
σύμφωνα με την παρ. 22.ΣΤ του άρθρου 22 της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα68  

 (α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την 2η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Η/Μ ή  κατηγορίας Υδραυλικών, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη στελέχωση, τεχνικό εξοπλισμό για τάξεις 2η και 
άνω και εμπειρία την τελευταία τριετία όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008. 

Ειδικότερα η βασική στελέχωση, για την 2η τάξη πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας 
"Ηλεκτρομηχανολογικά" ή «Υδραυλικά», περιλαμβάνει 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. 

(β) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 
που δεν είναι γραμμένοι σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, υποχρεούνται να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά της παρ. 23.6 του άρθρου 23 της παρούσας. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης69 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

 
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. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι70  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).  

Η εκτέλεση των ......71 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 
ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής72 
 

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. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν 73. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
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εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης74. 
 
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 δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  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 εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 475  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.   
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας76: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 



29 

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

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)77 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 εξέλιξη78. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση79 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 φορέα80. 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 Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2281: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που 
είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων82.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
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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 2283, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού84.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2285, 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 2286 

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: 

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 
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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. 

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» . 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

23.4. 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.ΕΠ87 
στην/στις κατηγορία/ες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην 3η τάξη και άνω.    
  
(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 
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 χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
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 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

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

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 88 
 

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

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 
 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 

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

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.6. 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. 

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

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 
βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα 
που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 89 ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
 
 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
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απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα  που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε90 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό 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 συγκεκριμένο άτομο,  
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
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(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοπ οίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από  τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 91: 
- 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. 92 
- 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).93 
- 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 της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ  
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
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24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει94 τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )  
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες.   
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 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. .................................................................... 95 
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
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 αριθμ. 

ΩΚΟ546ΜΤΛ6-7Χ5. Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών .  
 
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.  
 
26.3...........................................................................................96 
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ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,       …….…………/2021 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. 632 26/4/2021     ΚΑΙ      28/2021  απόφαση του Δ.Σ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

 
                                                 
1    Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  
2 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. 

3 Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
4     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
5  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις 

πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης 
για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο 
τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το 
αναλόγως. 

6 Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
προβλέπει υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών 
επιστολών. 

7 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία 
με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

8 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης 
πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των 
ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή 
άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από 
…………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

9 Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 
του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα 
προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον 
τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η 
αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων 
των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από 
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό 
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την 
ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της 
σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

10  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, 
ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

11  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε 
περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και 
άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

12  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
13   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 

4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν 
λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

14  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

15  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

16 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

17 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών 
μέσων ). 

18   Η φράση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον 
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη μόνο 
στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα 
με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
19  Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται 
επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' 
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171).  

20 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, 
και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της 
παρούσας και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 
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21 Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
22

 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
23

 Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
24

 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
25  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
26 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
27 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
28 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 

113/2010. 
29 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 

ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 
30 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του 
εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

31 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με 
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή 
ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή 
Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και 
άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

32 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
33  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
34   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
35  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό 
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται 
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων”. 

36  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

37 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

38 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
39 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 

άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
40 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
41  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 

περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
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42  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο 
του ν. 4412/2016). 

43 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). 

44 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες.  

45 Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην 
περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή 
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

46  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και 
επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

47 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

48 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις 
συμμετοχής. 

49  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 
4412/2016 . 

50 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

51  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
52 Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 

παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και 

στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με 

αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
53 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν 

συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
54  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το 
άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

55  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
56 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 
του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

57 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το 



40 

                                                                                                                                                                  
άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
58 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

59  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. 

60 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. 

61  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

62  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για 
συμβάσεις έργων προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην 
περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

63  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.  

64  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

65  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού 
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

66  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' 
έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και 
άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

67 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και 
την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

68 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
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σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την 
κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις.  

69Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 
συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

70  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

71  Προαιρετική επιλογή. Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση 
συμβάσεων έργων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων 
καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σημείωση του ανωτέρω 
εδαφίου). 

72 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

73  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 
φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

74  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
75  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 
στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

76  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 
δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

77  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν 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."  

78  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικής ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως 
πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

79 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

80  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
81  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
82  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
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taxisnet. 

83  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
84  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 

συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

85 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
86 Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών, εφόσον πρόκειται για 

συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορά μόνο στις ανώνυμες εταιρείες 
που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό, είτε πρόκειται για μεμονωμένους υποψήφιους, είτε για 
μέλη ενώσεων Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου εκπροσώπου τους. 

87  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται 

και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε 

άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
88  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 

4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
89  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
90 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
91  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». 

92 Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

93 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
94 Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο 

«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον 
(υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

95 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος 
του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει 
απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, 
δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της 
σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο 
να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
Συμπληρώνεται αναλόγως.  

96 Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον 
όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

(1) Το παρόν τεύχος συνιστά τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) και περιλαμβάνει τους 

γενικούς συμβατικούς όρους (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων), καθώς και ειδικούς 

συμβατικούς όρους (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), βάσει των οποίων - σε συν-
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δυασμό με τους όρους των λοιπών Τευχών και στοιχεί ων Δημοπράτησης - θα εκτε-

λεστεί  από τον Ανάδοχο το δημοπρατούμενο έργο. 

(2) Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:  

i. την κατασκευή των έργων που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.  

(3) Το ακριβές αντικείμενο του  έργου  θα είναι όπως ορίζεται στην Διακήρυξη Δημοπρα-

σίας, και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.  

(4) Τα αναφερόμενα στο Κεφ. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, αναλύονται και 

εξειδικεύονται στο Κεφ. Β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η αρίθμηση των 

Άρθρων στα δύο ως άνω Κεφάλαια είναι ενιαία. 

 
Το παρόν έργο αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά στον οικισμό του Ριζόμυλου, της ΔΕ Κάρ-

λας, και περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού ό-

που σήμερα παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα πλημμυρών σε περιόδους έντονων βρο-

χών. Το έργο περιλαμβάνει 5.322 μ αγωγών ομβρίων από 6πλαστικούς σωλήνες διπλού δομη-

μένου τοιχώματος για διατομές Φ400 έως Φ600 και οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες για διατομές 

από Φ800-1000, σε δέκα (10) διαφορετικούς αγωγούς Ο-1 έως Ο-10 με τους κλάδους αυτών 

που αναπτύσσονται εντός του οικισμού και καταλήγουν σε παρακείμενη αποχετευτική τάφρο και 

καλύπτουν έκταση 606 στρ. Περιλαμβάνονται τα φρεάτια αυτών σύμφωνα με τη μελέτη, οι 

χωματουργικές εργασίες, ο εγκιβωτισμός των αγωγών και επίχωση των ορυγμάτων. Ακόμα 

περιλαμβάνονται τα φρεάτια υδροσυλλογής με τη σύνδεση στο δίκτυο, η αποκατάσταση θιγόμε-

νων έργων ύδρευσης, η πλήρης αποκατάσταση των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων και τεχνικά 

εκβολής. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται δαπάνη του βασικού μελετητή-συμβούλου για συμμε-

τοχή του στην υλοποίηση του έργου. 
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1. Ορισμοί – συντομογραφίες 

1.1.1. Ορισμοί  

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 

2 του Ν.4412/16, ως ισχύει1 και όπως καθορίζεται κατωτέρω: 

 «Ανάδοχος» ή «Εργολήπτης» : Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με 

δημόσια σύμβαση το έργο. 

 «Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις οποί-

ες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή του.  

  «Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: Οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό της ανάθεσης εκτέλεσης του έρ-

γου. 

  «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) ή «Εργοδότης» : Ο φορέας για λογαριασμό του οποίου 

καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση. 

 «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ή «Υπηρεσία» : Η τεχνική 

υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολού-

θηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. 

  «Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα και οι 

εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται για 

την εκτέλεση του έργου. 

  «Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα, που θα 

εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

  «Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες και γενικά 

εκτελείται τεχνικό έργο, όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. 

 «Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέ-

λεσή του και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης 

(CEN) ή από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) 

ως "Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείμενα εναρμόνισης (HD)", σύμφωνα με 

τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισμών. 

  «Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ε-

νός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 

για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τι-

θέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από 

τον ΕΛΟΤ. 

  «Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί 

σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

1.1.2. Συντομογραφίες 

1.1.2.1. Γενικές Συντομογραφίες  

ΚτΕ  :  Κύριος του Έργου (η Φορέας του Έργου) 

                                                      
1 όπου αναφέρεται ο Ν. 4412/16, νοείται ως τροποποιήθηκε και ισχύει – βλ. παρ.  1.4.  παρούσας ΣΥ 



  Σελίδα 8 
 

ΔΔ : Διακήρυξη Δημοπρασίας 

ΣΥ :  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική & Ειδική / παρόν Τεύχος) 

ΠΜ :  Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΠΠ :  Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ΤΠ :  Τιμολόγιο Προσφοράς 

ΤΕ :  Τεχνική Περιγραφή  

ΤΜ :  Τιμολόγιο Μελέτης 

ΤεΠρο : Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΝ : Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές  

ISO :  Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ :  Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΤΕΠ :  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση του 

Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - 

ΦΕΚ B’2221/30-7-2012, περί έγκρισης 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγρα-

φών), ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

ΟΜΟΕ :  Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 

1.1.2.2. Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΥΠΕΣΔΑ :  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΥΠΟΜΕΔΙ :  Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

ΥΠΕΧΩΔΕ:  τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων  

ΥΠΕΝ : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τέως ΥΠΕΚΑ) 

ΓΓΔΕ :  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 

ΓΥΣ :  Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 

ΔΕΗ :  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ή άλλος πάροχος) 

ΔΕΚΟ :  Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

ΕΔ :  Επιτροπή Διαγωνισμού 

ΕΕ :  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΟΚ :  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα   

ΕΟΧ :  Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος  

ΙΚΑ :  Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι-

ΚΑ-ΕΤΑΜ) 

ΝΠΔΔ :  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ :  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

ΝΣΚ :  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

ΟΚΩ :  Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

ΤΕΕ :  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

1.1.2.3. Άλλες Συντομογραφίες 

ΑΚ :  Αστικός Κώδικας 

ΑΠΕ :  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

ΚΥΑ :  Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν :  Νόμος 
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ΠΔ :  Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΚΤΜΝΕ :  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

ΦΕΚ :  Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ :  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΥΑ :  Υπουργική Απόφαση 

1.2. Ερμηνείες 

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γέ-

νη και αντίστροφα. 

(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό 

και αντίστροφα. 

(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες 

λέξεις που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα. 

(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «βδομάδα», «μήνας», «έτος» κτλ. θα 

σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή βδομάδα», «ημερολογιακός μήνας», 

«ημερολογιακό έτος» κτλ. 

(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / παρά-

γωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κτλ., θα διατυπώνε-

ται εγγράφως. 

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις 

έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

(7) Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία 

του κειμένου της παρούσας. 

(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», 

«σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζη-

μίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται  στις τιμές της προ-

σφοράς του και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/ και καμία 

πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 

(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμέ-

να άρθρα, παραγράφους, εδάφια κτλ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών 

αποφάσεων, συμβατικών τευχών κτλ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία ανα-

φορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η 

ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

1.3. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και 3 του Άρθρου 105 καθώς και στο Άρθρο 

143 του Ν. 4412/16. 

(2) Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, 

που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 

διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 
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γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται ε-

γκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

1.4. Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση 

1.4.1. Ισχύουσες διατάξεις 

(1) Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική 

Νομοθεσία και για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επι-

πλέον και από την Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα παραγωγής δημοσί-

ων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/16  (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-

ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και οι λοιποί μεταγενέστεροι σχετικοί Νόμοι, 

Υ.Α. και διατάξεις. Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους της παρού-

σας και των λοιπών συμβατικών τευχών.  

(2) Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείμενες διατάξεις, νοεί-

ται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτι-

κός ή διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύ-

νταγμα, Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, 

Κανονισμοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπλη-

ρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης Δη-

μοπρασίας. 

1.4.2. Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 178 του Ν. 4412/16. Επιπρό-

σθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορί-

ζονται στη παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

1.4.3. Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγ-

γραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κεί-

μενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύ-

ουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

1.5. Σύμβαση 

(3) Η «Σύμβαση» για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο Άρθρο 135 και 182 του Ν. 4412/16 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.  

(4) Η «Σύμβαση» συνίσταται από το ομώνυμο κείμενο και από τα Συμβατικά Τεύχη, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

(5) Τα Συμβατικά Τεύχη και η σειρά ισχύος τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων 

τους, καθορίζονται στη Διακήρυξη. Οι όροι «Σύμβαση», «Σύμβαση Κατασκευής του 

Έργου» και «Εργολαβικό Συμφωνητικό» χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

1.6. Υπογραφή σύμβασης 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 105,  135 

και 182 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος αφού ειδοποιηθεί από την Αναθέτουσα αρχή, οφείλει 

να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προθεσμία που θα τεθεί με την 

σχετική πρόσκληση. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει κηρύσσεται έκπτωτος σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του Άρθρου 105 και 160 του Ν. 4412/16. 
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1.7. Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών 

Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, καθορίζεται στο αντίστοιχο Άρθρο  της οικείας 

Διακήρυξης. 

1.8. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης έργων 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοπο-

θεσία των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύ-

ρεσης, μεταφοράς, απόθεσης, αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικού δυναμικού, νε-

ρού, κατάσταση περιβάλλοντος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συν-

θηκών, και γενικώς όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση 

και κατάσταση του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα πάνω και 

κάτω από το έδαφος δυνατόν να συναντηθούν υλικά και νερά, το είδος και τα μέσα που θα 

απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητή-

ματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, 

τις εργασίες ή το κόστος τους. 

Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει όλα τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβί-

ας που περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την Διακήρυ-

ξη τη βάση της προσφοράς του. Επίσης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να ε-

κτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά του ό-

ρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του 

προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για τις συνθήκες του έργου, αναλύονται και εξειδικεύονται 

στο ΑΡΘΡΟ 5.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, της παρούσας ΣΥ.   

1.9. Εφαρμογή μελέτης 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση της εγκεκριμένης με-

λέτης,  σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και δεν έχει δικαίωμα χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης να την τροποποιήσει. 

1.10. Συμμόρφωση Αναδόχου προς τη σύμβαση 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Σύμβασης όπως και με τις έγ-

γραφες διαταγές του Εργοδότη μέσα στις τιθέμενες προθεσμίες. 

1.11. Τεχνική Διεύθυνση και προσωπικό του Αναδόχου 

Με την έναρξη κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει Προϊστάμενο / Διευθυ-

ντή εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.3.  Διεύθυνση έργου από τον Ανά-

δοχο, της παρούσας ΣΥ. Ο Προϊστάμενος θα είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης 

Σχολής με εμπειρία στην κατασκευή και διοίκηση αναλόγου μεγέθους και κατηγορίας έρ-

γων  και ο ορισμός του θα γίνει μόνο εφόσον τα προσόντα του είναι της απολύτου εγκρίσε-

ως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο Προϊστάμενος θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο, θα διευθύνει τις 

εργασίες κατασκευής του έργου και θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος από τον Ανάδοχο 

να τον εκπροσωπεί σε όλα τα σχετικά με την εκτέλεση του έργου θέματα. 
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Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει μετά από έγγραφη δήλωση την 

έγκριση της για τον διορισμό του Προϊσταμένου, εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έρ-

γου κρίνει ότι αυτός δεν είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο κατάλληλος για την συγκεκριμένη 

θέση. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει αμέσως και 

να διορίσει άλλο άτομο με τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί και έμπειροι στην εκτέλεση 

τεχνικών έργων. 

Οι απασχολούμενοι τεχνικοί και εργάτες στο έργο θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για το εί-

δος των επιμέρους εργασιών που εκτελούνται. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν είναι κατάλληλο για 

την παραγωγή ποιοτικού έργου, μπορεί να αξιώσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

του συνόλου ή τμήματος αυτού. 

1.12. Επίβλεψη έργων 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ορίζει σε εύλογο χρονικό διάστημα την επίβλεψη του και κοινο-

ποιεί την απόφαση ορισμού στον Ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να αντικα-

ταστήσει ή να αναπληρώσει τον επιβλέποντα, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς τον 

Ανάδοχο. Επίσης, δικαιούται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα για διενέργεια ελέγχων και 

επιθεωρήσεων στα εκτελούμενα έργα, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ο έλεγχος 

των εκτελούμενων έργων θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 

4412/16.  

1.13. Πρόοδος εργασιών – Κυρώσεις – ποινικές ρήτρες 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνιτών και εργατών 

και μηχανικά μέσα κατασκευής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου 

των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 

μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον ρυθμό των συνεργείων του, τις υπε-

ρωρίες, τις εργάσιμες ημέρες, τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα εν-

δεικνυόμενα μέτρα για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να συμμορφώνεται με τις σχετικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς καμία πρό-

σθετη αποζημίωση. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγμένα αδι-

καιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμ-

μα των εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύ-

ξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Άρθρου 191 του Ν. 

4412/16. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν 

απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση του που προκύπτει από τη Σύμ-

βαση. 

Εάν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες με αργό ρυθμό, που δεν ανταποκρίνεται στην πρόοδο 

και στις τμηματικές προθεσμίες οι οποίες προβλέπονται από το εγκεκριμένο χρονοδιά-

γραμμα, με συνέπεια την ημέρα λήξης κάθε περιόδου να μην έχει συμπληρώσει την ποσό-

τητα της εργασίας που προβλεπόταν να εκτελεσθεί μέσα σε αυτή την περίοδο, υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα στην παρ. 10.5. 

Ποινικές ρήτρες, της παρούσας ΣΥ. 
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Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισμού άγνοιας της 

υφιστάμενης κατάστασης των έργων, των εδαφικών συνθηκών της περιοχής του έργου, του 

χρόνου εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλα-

σης, της δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή τις αδυναμίας 

έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιομηχανί-

α. 

1.14. Ποιότητα υλικών - Έλεγχός τους 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα 

απαιτηθούν. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους 

των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών. Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για 

έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται χωρίς έγκριση 

θα απορρίπτονται εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. 

Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από τη 

χρήση και θα εξετάζονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, 

τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό ή ιδιωτικό εργαστήριο δοκιμής 

υλικών αναγνωρισμένο από το κράτος και εξοπλισμένο με σχετική άδεια λειτουργίας και 

παρέχουν έγκαιρα και αξιόπιστα πιστοποιητικά υπογεγραμμένα από διπλωματούχο Ανώτα-

της Σχολής. 

Για το λόγο αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος, τον τόπο 

προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του Αναδόχου καθώς 

και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επί-

σης θα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετι-

κή δαπάνη επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και 

οφέλους του. 

1.15. Μελέτες αναδόχου 

Ειδική ανάλυση για τις μελέτες που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, πραγματοποιείται στην παρ. 

5.1. Μελέτες, της παρούσας ΣΥ. 

1.16. Ατυχήματα και ζημιές 

Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο ΙΚΑ και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία ό-

πως προβλέπεται από τον νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες ανα-

γνωρισμένες από το Κράτος το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικού του, που απασχολεί-

ται στα εργοτάξια του έργου εφόσον τούτο δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. 

Ο Εργοδότης δεν φέρει ευθύνη και δεν επιβαρύνεται σε καμία περίπτωση με αποζημιώσεις 

ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου ούτε με αποζημιώσεις για ζημιές που προκα-

λούνται από το προσωπικό του Αναδόχου, των μεταφορικών του μέσων και μηχανημάτων 

σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, σε κάθε είδος κοινωφελή έργα και γενικά σε άλλα πρόσωπα 

και ξένες ιδιοκτησίες. 

1.17. Πλημμελής κατασκευή των έργων και κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και μέχρι την οριστική παράδοση παραλαβής 

τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχουν τμήματα κακής κατασκευής έχει δικαί-
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ωμα, αφού συντάξει πρωτόκολλο για το είδος και την έκταση της κακοτεχνίας, να καλέσει 

τον Ανάδοχο να πάρει τα τμήματα που κρίνονται και σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους 

και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι διατά-

ξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/16. 

1.18. Βλάβες από ανώτερη βία 

Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται, ο 

Ανάδοχος έχει δικαίωμα με αναφορά του στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, να αναφέρει το χρό-

νο που συνέβη η ζημιά, την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και τη δαπάνη 

που απαιτείται για την επανόρθωση της. Όσα ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζημιών 

από ανώτερη βία περιλαμβάνονται στο άρθρο 157 του Ν. 4412/16.   

Ειδική ανάλυση για τις βλάβες λόγω ανωτέρας βίας, πραγματοποιείται στο ΑΡΘΡΟ 21.  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, της παρούσας ΣΥ. 

1.19. Επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις 

Συντάσσονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο του έργου και ισχύουν οι διατάξεις των 

Άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/16. 

Ειδική ανάλυση για τις Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις και Λογαριασμούς, πραγματοποιείται 

στο ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ , της παρούσας ΣΥ. 

1.20. Δαπάνες οικονομικής προσφοράς Αναδόχου 

Στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρο-

νται στους όρους του Τιμολογίου Μελέτης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για 

την πλήρη, έντεχνη και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και διατάξεις κατασκευή 

του έργου και σύμφωνα με τα άρθρα της Διακήρυξης δημοπρασίας, του Τιμολογίου και της 

παρ. 16.1. της παρούσας ΣΥ. 

1.21. Περάτωση εργασιών και παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

Άρθρου 170 του Ν. 4412/16. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής  του έργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται σχε-

τική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 

του Ν. 4412/16.  

Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συ-

ντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑ-

ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  της παρούσας ΣΥ, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 172 

του Ν. 4412/16.  

1.22. Πληρωμές του Αναδόχου 

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται με βάση ανακεφαλαιωτικούς και πιστοποιητικούς λο-

γαριασμούς στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει. 

1.23. Πληρωμές προσωπικού 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε εβδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το 

υπαλληλικό προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει και αυτούς που του προμηθεύ-
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ουν κάθε είδους υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων 

που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του προσωπικού από τον Ανάδο-

χο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να την ζητήσουν με σχετική γραπτή όχληση στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 9 του Άρθρου 138 του Ν. 

4412/16. 

1.24. Αναθεώρηση  

Για τις αναθεωρήσεις  ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 

1.25. Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν την παράδοση προς χρήση κάθε τμή-

ματος έργου, καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απο-

μακρύνει από τους γύρω του τμήματος τούτου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε 

απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, 

υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, κ.λπ. να 

άρει κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή ε-

πιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις 

κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε 

μέτρο απαιτούμενο για την παράδοση του έργου για την εύρυθμη λειτουργία του κατά τους 

όρους της Σύμβασης ή τους προδιαγραφόμενους στην Ε.Σ.Υ. (ΚΕΦ.Β. παρούσας). 

Ακόμα ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει κατά την κρίση της Υπηρεσίας, στην άρση 

(καθαίρεση, αποκόμιση κ.λπ.) κάθε κατασκευασθείσας για την εκτέλεση του έργου (εργα-

σιών και παραγωγής υλικών) προστατευτικής κατασκευής υποβληθείσας από οιονδήποτε 

λόγο προς αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λπ. σε ιδιοκτησίες, οικο-

δομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και έργα, κα-

θώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

1.26. Τελικός λογαριασμός 

Εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του σχετικού πρωτο-

κόλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16. 

1.27. Καταναγκαστικά μέτρα – Έκπτωση Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο σύνολο για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου με πλήρη 

συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες τις οποίες θα δίνει σε 

αυτόν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οι μέθοδοι εργασίας του Αναδόχου ή τα χρησιμοποιούμενα από 

αυτόν υλικά, εργατοτεχνικό προσωπικό ή ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα 

εφόδια αυτού ή οι εγκαταστάσεις του εργοταξίου του, όπως και οι λοιπές εγκαταστάσεις κα-

τασκευών, θεωρηθούν όχι επαρκή και κατάλληλα να εξασφαλίσουν την τέλεια οικονομική 

και ειδικά εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης αποπεράτωση του έρ-

γου, τότε σε οποιαδήποτε πιο πάνω περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει και 

να δώσει διαταγή στον Ανάδοχο να συμμορφωθεί στις οδηγίες και εντολές της, χωρίς να δι-

καιούται σε κάποια πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση τιμών ή παράταση προθεσμιών. Αυτό το 

δικαίωμα παρέμβασης της Υπηρεσίας δεν μειώνει με κανένα τρόπο τις ευθύνες του Αναδό-

χου. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω εντολές μέσα στις 

προθεσμίες που καθορίζονται σε αυτές, η Υπηρεσία δικαιούται να πάρει τα πιο κάτω μέτρα: 

 Να εκτελέσει η ίδια οποιαδήποτε εργασία προβαίνοντας στην αγορά υλικών, πλη-

ρωμές ημερομισθίων ή άλλων δαπανών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του 

έργου με ευθύνη, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

 Να αντικαταστήσει τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε και οσοδήποτε τμήμα του έργου 

και σε κάποια είδη εργασίας και να εκτελέσει τα πιο πάνω έργα με απευθείας ανά-

θεση σε άλλους εργολάβους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.  

 Να προβεί στην έκπτωση του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/16. 

 Να πάρει οποιαδήποτε μέτρα τα μέτρα τα οποία θεωρούνται με απόλυτη γνώμη της 

Υπηρεσίας αναγκαία για την επίτευξη των πιο πάνω αποτελεσμάτων με δαπάνες και 

πλήρη ευθύνη του Αναδόχου. 

1.28. Προσωρινή ή οριστική διακοπή των έργων, διάλυση Σύμβασης 

Εφαρμόζεται οι διατάξεις του Άρθρου 161 του Ν. 4412/16.  

1.29. Διακανονισμός μετά από πτώχευση ή θάνατο Αναδόχου 

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4412/16.  
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Β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚΤΕ) 

2.1. Απαλλοτριώσεις – εξασφάλιση χώρων 

(1) Ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις 

για την απαλλοτρίωση δημοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοι-

κιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των μονίμων έργων, υπέχοντας και όλες τις 

υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων.  

(2) Ο ΚτΕ υποχρεούται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα 

από την εγκατάσταση του Αναδόχου, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για 

την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσμευση. 

(3) Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη 

των όρων δημοπράτησης και για τον καθορισμό των τυχόν τμηματικών προθεσμιών 

και της συνολικής προθεσμίας. Αντίστοιχα ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι έχει λάβει υπό-

ψη του το γεγονός αυτό κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του και για τη διαμόρ-

φωση του χρονοδιαγράμματος, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη εργα-

σιών. 

(4) Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει 

χώρους για ίδρυση λατομείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις ερ-

γοταξίων κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορα-

σθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη. 

2.2. Προσωπικό του ΚτΕ 

Ο ΚτΕ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν 

Σύμβουλοί του και οι τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασμό του στο ερ-

γοτάξιο: 

(1) Συνεργάζονται με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του  

(2) Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει με τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο 

στα πλαίσια των όσων αναφέρονται στη παρούσα ΣΥ.  

2.3. Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του ΚτΕ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 8 και 9 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16, καθώς 

και στο Άρθρο 137 του Ν. 4412/16.    

Ειδικότερα σε σχέση με τα οριζόμενα στο Άρθρο 137 για την αναγνώριση θετικής ζημίας, 

επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμού  

(χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) πέραν του διμήνου από την υποβολή  (παρ. 9 Άρθρου 

152 του Ν. 4412/16), ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για θετικές ζημίες λόγω στα-

λίας προσωπικού και μηχανημάτων επιτόπου του έργου κατά τη διάρκεια της διακοπής αυ-

τής, εφόσον δεν πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι προϋποθέσεις του Άρθρου 137 του Ν. 

4412/16. 
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Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει από το έργο τα μηχανήματα και το 

προσωπικό του από το έργο μετά την επίδοση της σχετικής έγγραφης όχλησης - χωρίς ει-

δική σχετική εντολή της Δ.Υ.-  έως την επανέναρξη των εργασιών, μετά από σχετική έγ-

γραφη ενημέρωση του ΚτΕ. 

2.4. Αξιώσεις του ΚτΕ  

(1) Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα συμβατικά τεύχη και στα πλαίσια της σύμβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον 

Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και τεκμηριωμένα. Το παρόν άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρ-

χήν περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως, π.χ., εκείνων του 

Άρθρου 4.1 της παρούσας ΣΥ ή /και άλλων που απορρέουν από τη σύμβαση, οι ο-

ποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτόματα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλη-

σης εκ μέρους της Υπηρεσίας, όπως επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής 

προστίμων ή / και ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο. 

(2) Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο 

υπέπεσε στην αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την 

αξίωσή του και μέσα στις εκάστοτε προθεσμίες που τυχόν ορίζονται στην παρούσα 

και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 1.4 της παρούσας ΣΥ. Στην ειδοποίηση θα 

καθορίζεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόμενα. 

(3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, οι 

σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση 

που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβο-

λή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, ή 

- να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε 

φύσης εγγυήσεις του Αναδόχου που έχει στα χέρια του, ή 

- να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες 

διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον 

Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών. 

ΑΡΘΡΟ 3.  Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

3.1. Καθήκοντα και δικαιοδοσία της Επίβλεψης  

(1) Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το 

προσωπικό επίβλεψης του έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάμενος / Διευθυντής 

της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας 

και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους 

εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης 

και στους συμβούλους, που τυχόν θα χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδρά-

μει και σε  όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. 

(2) Η Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης θα κοινοποιήσει με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο τον μηχανικό ή τους 

μηχανικούς, οι οποίοι θα ασκούν τα καθήκοντα των Επιβλεπόντων, σύμφωνα με το 

Άρθρο 136 του Ν. 4412/16. 
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(3) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ο-

ποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ι-

σχύοντες νόμους.  

(4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 136 του Ν. 4412/16. 

3.2. Οδηγίες της Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες ε-

ντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά 

τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 1, 3 και 4 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16. 

3.3. Αντικατάσταση Επιβλέποντα 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας Υπη-

ρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του 

λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοι-

χειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 

ΑΡΘΡΟ 4.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

4.1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου  

4.1.1. Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, να επαληθεύσει όλα τα 

στη διάθεσή του στοιχεία από την Υπηρεσία. 

(2) Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κα-

τηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται 

καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά με την αποτύπωση της μορφής του φυσι-

κού εδάφους ισχύουν τα αναφερόμενα στα Άρθρο 9.2 της παρούσας. 

4.1.2. Κατασκευή του έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4412/16), τα συμβατικά τεύχη και τους όρους της σύμβασης. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέ-

χνης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, τα σχέδια της εγκεκριμένης Μελέ-

της, καθώς και τις τροποποιήσεις που πιθανόν πραγματοποιηθούν κατά το στάδιο 

υλοποίησης του έργου (παρ. 5.1.2. της παρούσας ΣΥ). Ο Ανάδοχος διατηρεί την 

πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο 19.2 της παρού-

σας ΣΥ). 

4.1.3. Υποχρεώσεις του Αναδόχου που απορρέουν από τη συγχρηματοδότηση του 

έργου από την Ε.Ε.  

(1) Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτε-

ρης αμοιβής, και η άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου:  

i. Στα πορίσματα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο 

φορέα ή Σύμβουλο του Δημοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων συγχρημα-

τοδότησης του έργου  από την Ε.Ε. 
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ii. Στις υποδείξεις και οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής που συγχρηματοδοτεί το 

έργο και επιβλέπει την τήρηση τον όρων συγχρηματοδότησης του έργου από 

την Ε.Ε, και ιδίως σε εκείνες που αφορούν σε δράσεις και μέτρα δημοσιότητας.  

(2) Σε κατάλληλα σημεία, και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του 

έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις σχετικές διατά-

ξεις περί δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε.  

4.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Άρθρου 302 του Ν. 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 

έως 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

4.3. Διεύθυνση έργου από τον Ανάδοχο 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 139 του Ν. 4412/16, σχετικά με το προσωπικό του 

Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

(1) Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

κατασκευής του έργου, θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο Προϊστάμενος / Διευθυντής 

του εργοταξιακού γραφείου για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Προϊστάμενος θα είναι 

Διπλωματούχος Μηχανικός Ανώτατης Σχολής με  εμπειρία στην κατασκευή και διοί-

κηση αναλόγου μεγέθους και κατηγορίας έργων. Επιπρόσθετα για τη Διεύθυνση του 

έργου θα υπάρχει το πρόσθετο δυναμικό που καθορίζεται στην παρ. 8.5. της παρού-

σας Σ.Υ. 

(2) Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόμενου Προϊστάμενου του εργοταξιακού γρα-

φείου, ο Ανάδοχος, μαζί με το οργανόγραμμα της παρ. 8.5. της παρούσας ΣΥ, θα 

υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή 

στοιχεία, που θα αφορούν στα προσόντα και στην εμπειρία του. Η Υπηρεσία μπορεί, 

κατά την απόλυτη κρίση της, να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο, σε 

περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και 

πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξια-

κού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική  γλώσσα. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα ειδικός τεχνικός διερμηνέας. 

(3) Ο Προϊστάμενος θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η α-

πουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους 

που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. 

Όταν ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υ-

πάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

(4) Ο Προϊστάμενος θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρε-

ξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανο-

μένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της 

Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που 

η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημε-

ρολόγια κτλ). 

(5) Ο Προϊστάμενος θα είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέ-

λεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προ-

στασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι’ αυτό ο 

προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύ-
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θυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. Ο-

μοίως και ο αναπληρωτής του. 

(6) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει  έγγραφα την έγκρι-

σή της για τον ορισμό του προϊστάμενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπλη-

ρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικα-

ταστήσει με άλλους, των οποίων ο διορισμός θα υπόκειται στην έγγραφη έγκριση της 

Υπηρεσίας.  

(7) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία πε-

ρίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε 

Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι 

στην Υπηρεσία. 

4.4. Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους 

(1) Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στη παρ.13 και παρ.14 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16.  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, 

ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργα-

σίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του.   

(3) Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημά-

των / μηχανημάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σει-

ράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλ-

λων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση 

εξοπλισμού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και 

με τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, 

που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου. 

(4) Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και άλλων εργοληπτών, που 

χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παραπλεύρων χώρων θα 

διευθετηθεί κατ’ αρχήν με την μεσολάβηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με σκοπό 

την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με 

την απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σε περίπτωση που διαφωνεί μπορεί 

να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέ-

λεση του έργου.   

4.5. Άδειες και Εγκρίσεις 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπά-

νες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προ-

βλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  για 

την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών και τη λειτουργία του έργου. Προς τούτο ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρ-

μόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με 

αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 

(2) Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτού-

μενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων. 
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(3) Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας 

διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκ-

δοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, 

εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i. Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή 

αυτή ή όχι. 

ii. Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής 

του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας. 

(4) Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

Αναδόχου και μόνο με τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η 

κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας διοικητική ή αποδεικτική δια-

δικασία. 

(5) Σχετικά με την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθαλάμους και χώρους 

απόθεσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. ΑΡΘΡΟ 7.  της παρούσας ΣΥ. 

(6) Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες 

γίνεται αναφορά στην παρ. 9.10. της παρούσας ΣΥ. 

(7) Για την κατασκευή των έργων καθώς και τη θέση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκα-

ταστάσεων σε λειτουργική ετοιμότητα, θα απαιτηθεί  - κατά περίπτωση - η έκδοση 

αδειών κατασκευής / εγκατάστασης – τομών – ρύθμισης κυκλοφορίας και από σχετι-

κές Υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά το αρμόδιο Πολεοδομικό γραφείο ή/και το Αρμόδιο 

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η 

ΔΕΗ (ή άλλο πάροχο), τον Δήμο, την Νομαρχία, την Περιφέρεια, κτλ. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να συντάξει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα σχέδια και μελέτες, να καταθέσει τους 

αντίστοιχους φακέλους στις αρμόδιες υπηρεσίας και  να προβεί σε όλες τις απαραίτη-

τες ενέργειες, ώστε να μην προκύψει καμία καθυστέρηση για την έκδοση των αντί-

στοιχων αδειών. Τις μελέτες αυτές ο Ανάδοχος πρέπει  να συντάξει, εφόσον αυτό 

απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που μέχρι την ολο-

κλήρωση του έργου δεν έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες, επαρκεί για την ικανο-

ποίηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία ότι 

ο αντίστοιχος φάκελος που υποβλήθηκε ήταν πλήρης. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες 

για τη σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων και τις απαιτούμενες ενέργειες αδειοδο-

τήσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

4.6. Ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στο Άρθρο 140 του Ν. 4412/16.  

4.7. Υπεργολαβία  

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρο 165 κα 166 του Ν. 4412/16.  

4.8. Εκχώρηση δικαιωμάτων – υποκατάσταση 

Η εκχώρηση του έργου ή / και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση διέπεται 

από τις διατάξεις του Άρθρου 164 του Ν. 4412/16.   
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4.9. Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

(1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργο-

λαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 

(2) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συ-

νεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που 

θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που 

απαιτούνται: 

i Για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυ-

χόν θα εισάγουν από το εξωτερικό. 

ii. Για τις εγκρίσεις μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδο-

σης των κάθε φύσης αδειών. 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1. Μελέτες 

5.1.1. Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία : 

(1) Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανά-

δοχο όλες οι σχετικές εγκεκριμένες μελέτες. 

Αντίγραφα των ως άνω εγκεκριμένων μελετών και στοιχείων, βρίσκονται στη διάθεση 

των Διαγωνιζομένων για επισκόπηση στην Τεχνική Υπηρεσία του ΚτΕ. 

(2) Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρ-

χουν από έρευνες ή και μελέτες που έχουν γίνει ή ακόμη και με αναζητήσεις / συνε-

ντεύξεις στους φορείς, οργανισμούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν 

εκπονήσει σχετικές μελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο. Οι Διαγωνιζόμενοι 

θα πρέπει επίσης – εφόσον το κρίνουν απαραίτητο - να προβούν και σε δική τους 

διερεύνηση, με δεδομένο ότι ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου έχει λάβει πλήρη 

γνώση όλων των σχετικών στοιχείων και μελετών που υπάρχουν για το υπό κατα-

σκευή έργο. 

5.1.2. Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των 

οποίων εμπεριέχεται ανοιγμένα στις τιμές της προσφοράς 

(1) Ο Ανάδοχος ΔΕΝ υποχρεούται να συντάξει  συνολική Μελέτη Εφαρμογής για το σύ-

νολο των έργων που θα κατασκευάσει. 

(2) Όμως , ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις επί μέρους μελέτες και έρευ-

νες, που είναι τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως ορίζεται στην πα-

ρούσα ΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά: 

 αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και των υφιστάμενων δικτύων, 

 σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος, αδειοδοτήσεις, κτλ.,  

 σύνταξη και ενημέρωση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας, ΣΑΥ και ΦΑΥ,  

 εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατομεία, δανειοθαλά-

μους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν.  
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(3) Οι ως άνω μελέτες ή/ και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  

και τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, από Μελετητές, που θα διαθέτουν τα νόμιμα προσό-

ντα. Η υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

για την αρμόδια έγκριση, που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στην παρούσα ΣΥ. 

(4) Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και 

αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος 

που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη 

αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συμβατικές του υπο-

χρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

(5) Το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και ερευνών 

θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

(6) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, πριν την έναρξη εφαρμογής της Μελέτης του έργου  και 

εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να αποστείλει 

στον Ανάδοχο κατασκευής  έγγραφο με τεχνικές υποδείξεις για τη εφαρμογή  της με-

λέτης αυτής. Οι υποδείξεις αυτές θα αφορούν θέματα βελτιστοποίησης της τεχνικής 

λύσης και όχι ουσιώδους διαφοροποίησης του βασικού σχεδίου και μεταβολής του 

αντικειμένου της σύμβασης, ούτε διόρθωσης σφαλμάτων της τεχνικής του προσφο-

ράς, τα οποία σε κάθε περίπτωση οφείλουν να θεραπευτούν στην εξέλιξη του έργου , 

εντός των συμβατικών του υποχρεώσεων.  Ο Ανάδοχος, μπορεί να αποδεχθεί ή να 

απορρίψει εγγράφως τις τεχνικές αυτές υποδείξεις εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς περαιτέρω 

αιτιολόγηση (για την περίπτωση απόρριψης). Αποδοχή από τον Ανάδοχο των υπο-

δείξεων αυτών δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο πρόσθετης ή μικρότερης απο-

ζημίωσης του Αναδόχου, πέραν της κατ’ αποκοπή τιμής της Οικονομικής Προσφοράς 

του. Επιπρόσθετα, αποδοχή από τον Ανάδοχο των υποδείξεων αυτών, αποτελεί λόγο 

παράτασης των τμηματικών προθεσμιών, αν από αυτές προκύπτει αναγκαίος επί 

πλέον χρόνος, μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου. 

 

5.1.3. Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου 

(1) Η σύνταξη και υποβολή των  όποιων μελετών και των λοιπών στοιχείων που αναφέ-

ρονται στην ως άνω παρ. παρ. 5.1.2., θα ενσωματώνεται στο γενικό Χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου. Κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι δυνατή η 

σύνταξη  ειδικού Χρονοδιαγράμματος Μελετών το οποίο θα συνδυάζεται με το Χρο-

νοδιάγραμμα κατασκευής το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση μέσα στην προβλεπό-

μενη προθεσμία (ΑΡΘΡΟ 10.  παρούσας ΣΥ), καθώς και με τις αναπροσαρμογές του 

Χρονοδιαγράμματος στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του Άρθρου 145 

του Ν. 4412/16. Οι υποβολές των μελετών και στοιχείων που θα συντάξει ο Ανάδοχος 

θα γίνονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο ως άνω Χρονοδιάγραμμα/τα. 

(2) Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων μελετών, εκθέσεων ή / και αποτελεσμάτων ερευνών 

θα γίνονται, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, μετά 

από έλεγχο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή τους, λαμβάνο-

ντας υπόψη και τον διατιθέμενο, από το χρονικό προγραμματισμό του έργου, χρόνο. 

Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης έκθεσης, μελέτης ή / και έρευνας, η έκθεση, 

μελέτη ή / και η έρευνα θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί 
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από τη συμπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συμπλήρωσης / 

διόρθωσης και επανελέγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών 

του έργου και των μελετών ή / και ερευνών. 

(3) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και του 

συνόλου των εκθέσεων, μελετών ή / και ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη συν-

δρομή Συμβούλων. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αμφισβητήσεις ως 

προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισμών ή των εφαρμοζόμενων υπολογιστικών 

μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισμούς ή / και ελέγχους 

με την εφαρμογή άλλων συναφών υπολογιστικών μεθόδων. 

(4) Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε δύο (2)  αντίτυπα και σε ηλεκτρονική 

επεξεργάσιμη μορφή.  

(5) Οι προδιαγραφές των παραδοτέων των υποβολών, θα είναι αντίστοιχες με αυτές του 

στο ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (βλ. ΑΡΘΡΟ 15. παρούσας Σ.Υ.). Τα αναλυτικά τεχνικά 

φυλλάδια του εξοπλισμού & υλικών, τα οποία προσκομίζονται με την προμήθεια αυ-

τών, θα συμπεριληφθούν απ΄ ευθείας στο ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

(6) Μετά την έγκριση της κάθε τυχόν υποβολής, η Υπηρεσία θα επιστρέφει στον Ανάδοχο 

κατασκευής μια (1) θεωρημένη σειρά.  

5.1.4. Αλληλουχία μελετών και κατασκευών  

(1) Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαι-

τούμενη μελέτη της παρ. 5.1.2., της παρούσας ΣΥ. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα 

στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των μόνιμων έργων. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστη-

ριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των εκθέσεων, μελετών 

ή / και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις. 

(3) Η έγκριση των εκθέσεων, μελετών ή / και ερευνών από την Υπηρεσία δεν απαλλάσ-

σει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

(4) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής επέμβα-

σης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, ο όρος (1) της παρούσας παρ. 5.1.4. 

μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να μην εφαρμόζεται.  Όμως και τότε 

οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν. 

5.1.5. Γλώσσα μελετών / ερευνών / σχεδίων (αφορά τις μελέτες που εκπονούνται 

από τον ανάδοχο) 

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές μελέτης και οι υπολογισμοί θα είναι 

στην Ελληνική γλώσσα.  Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές μόνο για φύλλα υ-

πολογισμών από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από μετάφραση - 

υπόμνημα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας. Τα τεχνικά 

φυλλάδια (brochures)  επιθυμητό είναι να είναι στην Ελληνική γλώσσα, αλλά μπορεί να εί-

ναι στη γλώσσα που εκδίδονται, κατά προτίμηση στην Αγγλική. 

5.2. Παροχή και μέριμνα των τευχών 

(1) Τα συμβατικά τεύχη και μελέτες του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα 

φυλάσσονται με μέριμνά της.  Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα 

χορηγηθούν μία  σειρά  θεωρημένων αντιγράφων των  συμβατικών τευχών και μελε-
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τών. Ο Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των 

ανωτέρω, με μέριμνα και δαπάνες του. 

(2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά / επιμετρητικά 

στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή του Αναδόχου και 

θα φυλάσσονται με μέριμνά του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρε-

σία αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων με μέριμνα και δαπάνες του, όποτε ζητηθεί 

από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.  

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντί-

γραφο των συμβατικών τευχών & μελετών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των 

μελετών που ο ίδιος συνέταξε, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου.  Η Υπηρεσία 

θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή 

κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα α-

νωτέρω εργάσιμες. 

(4) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ε-

λάττωμα τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορί-

ζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα ενημερώσει άμεσα 

το άλλο μέρος σχετικά. 

5.3. Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών προς τον Ανάδοχο, ισχύ-

ουν τα ακόλουθα :  

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε δια-

φαίνεται περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των ερ-

γασιών, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που βρίσκεται στο 

αρχείο, δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν Συμβούλους της 

μέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτομέρειες του περιεχο-

μένου του απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ., λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού 

που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη 

διάθεση του Αναδόχου, και λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημά-

των που τυχόν θα δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί 

έγκαιρα. 

(2) Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος 

εγγράφου, οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα καθυστέρηση ή αυ-

ξημένο κόστος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ως άμεσο 

αποτέλεσμα της υπόψη υπερημερίας της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα δικαιούται: 

i. Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών, εφό-

σον παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή συνολικής προ-

θεσμίας του έργου (κατά την παρ. 10.2. της παρούσας ΣΥ) και  

ii. Να επιδώσει πλήρως αιτιολογημένη έγγραφη όχληση για την καταβολή αποζη-

μίωσης μόνο για τις θετικές του ζημίες (άρθρο 137 του Ν. 4412/16). 

iii. Ν προβεί σε διαδικασίες διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών σύμφωνα 

με την παρ. 22.1. της παρούσας ΣΥ. 
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5.4. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ 

(1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δι-

καιώματα των εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., 

που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του δαπάνη.  Με την υπο-

γραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νόμι-

μους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπόψη εγ-

γράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού κτλ., συμπεριλαμβα-

νομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του 

δικαιώματος χρήσης των υπόψη τροποποιημένων ή/και βελτιωμένων εκδόσεων για 

τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του 

έργου. 

(2) Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα χρησι-

μοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να 

τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισμό κατά τη διάρ-

κεια και για τις ανάγκες της σύμβασης. 

(3) Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, μελέτες,  εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ 

κτλ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την με 

οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.  Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία 

σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους 

με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

5.5. Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο 

Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα των 

τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των  

σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του.  Ο Ανάδοχος θα έχει το 

δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη του, να χρησιμοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των 

υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύμβασης.  Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, 

κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν 

του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά μόνο για τις ανάγκες του έργου και με την 

έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

5.6. Εμπιστευτικότητα 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του 

ζητηθούν εκάστοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά, που εύλογα θα επι-

τρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συμ-

βατικές του υποχρεώσεις. 

(2) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 

γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα πε-

ριέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υπο-

χρεώσεών του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ. 

5.7. Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων 

(1) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων 

του εσωτερικού δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, 
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που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση 

του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παρα-

λείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις 

που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συ-

νάφεια με αυτές.  Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση 

να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι 

τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώ-

σεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπη-

ρεσία το περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγρά-

φων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων.  Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από 

αρχές της αλλοδαπής. 

(3) Ο Ανάδοχος,  ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοι-

πών διατάξεων, υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 

υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιού-

νται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε ά-

δειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους, Διατάγματα κτλ., που απαιτείται 

για την εκτέλεση των εργασιών του. 

5.8. Στοιχεία πεδίου του έργου 

5.8.1. Γνώση συνθηκών κατασκευής  

(1) Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο Ανάδοχος κατασκευ-

ής έχει επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, έχει πλήρη 

γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού και έχει λάβει υπόψη 

κατά τη σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς οτιδήποτε σχετικό, κυρίως σε ότι 

αφορά: 

- των υφιστάμενων έργων, 

- την περιοχή του έργου, 

- τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, 

- θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, 

- τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

- τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύμα-

τος και οδών προσπέλασης, 

- τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 

- τη διακύμανση της στάθμης των υδάτων στον τόπο των έργων,  

- τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών 

συνθηκών, τις ιδιομορφίες και τη φύση του εδάφους στις περιοχές κατασκευής των 

έργων, 

- το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, 

που βρίσκονται στην περιοχή, 
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- το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν 

πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,  

- τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας, 

- τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτε-

λούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολή-

πτες,  

- τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΚτΕ 

και των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να  παρενοχλείται και τέ-

λος, 

- άλλα θέματα, τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, 

την πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

(2) Για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σε σχέση με τα αδρανή υλικά, τα λατομεία, τους 

δανειοθαλάμους  και τους χώρους απόθεσης, ισχύουν ειδικότερα τα αναφερόμενα 

στο ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕ-

ΣΗΣ, της παρούσας ΣΥ.   

(3) Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, τα Τεύχη δημοπράτησης του έργου, τους περιβαλλοντικούς περιο-

ρισμούς για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του λειτουργούντος έργου, τις υφι-

στάμενες σχετικές μελέτες και σχέδια (βλ. παρ. 5.1.1. παρούσας), τα τυχόν διατιθέμε-

να στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ορ-

γανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, καθώς και ότι 

αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, 

που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

(4) Ο Ανάδοχος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις επι-

τόπιες συνθήκες σύμφωνα με το παρόν Άρθρο. 

(5) Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που 

αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλή-

ρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον 

Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας 

εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

5.8.2. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

(1) Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά το στάδιο της κατασκευής εναέριες ή υπόγειες 

εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, αυτές θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους 

κυρίους των.  

(2) Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος, υ-

ποχρεούται όμως να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργα-

σιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω κα-

θυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται 

από αυτόν, παρά μόνον της από τον Νόμο παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έρ-

γου. 

5.9. Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος 

(1) Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργο-

λαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 
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(2) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συ-

νεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που 

θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και τους χρόνους που 

απαιτούνται: 

i για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυ-

χόν θα εισάγουν από το εξωτερικό. 

ii. για τις εγκρίσεις μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδο-

σης των κάθε φύσης αδειών. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

6.1. Δραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο 

6.1.1. Προσωρινές εγκαταστάσεις  

(1) Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι 

διαμονής, εργαστήρια, γραφεία, κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, 

θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου σε θέσεις επιτρεπόμε-

νες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να 

προβεί έγκαιρα στην κατάληψη και διευθέτηση του εργοταξιακού χώρου, ειδοποιώ-

ντας γι' αυτό την Υπηρεσία, η οποία θα εκδώσει και σχετική έγκριση.  

(2) Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την α-

πόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε 

θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα 

του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκ-

φορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της προ-

σφοράς του. 

(3) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περάτω-

σης του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε 

άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς 

ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 

(4) Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δημόσιους χώρους κατάλληλους για τις εργοταξιακές χρήσεις 

και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, 

η παραχώρησή τους για χρήση (λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόθεσης εργο-

ταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγμα, και με όρους 

χρήσης που θα πληρούν τους όρους της παρούσας Σ.Υ. και θα αναγραφούν στην 

σχετική άδεια χρήσης. 

(5) Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση 

όλων των χώρων που θα χρησιμοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, ό-

πως: 

- εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθμευσης οχημάτων 

- εργοταξιακού εργαστηρίου 

- χώρων διαμονής προσωπικού 

- αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών 

- παραγωγής σκυροδέματος 
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- παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασμένων στοιχεί-

ων 

- παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος 

- προετοιμασίας υλικών για την ενσωμάτωσή τους στην κατασκευή 

- προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειμένων  

- συνεργείων συντήρησης μηχανικού του εξοπλισμού  

- χώρων στάθμευσης μηχανικού του εξοπλισμού κτλ. 

(6) Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο 

και είναι συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

(7) Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνη, θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον (τους) 

εργοταξιακό (ους) χώρο (ους), που θα περιλαμβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που 

απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς 

τους χώρους αυτούς, χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία λοιπών  εγκαταστάσεων του 

ΚτΕ κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις 

απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπη-

ρεσίας. 

(8) Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας.  

(9) Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα κατασκευασθούν και 

λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστά-

σεις, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσί-

ας. 

(10) Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε 

πρόκειται για χώρους του Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής 

χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη 

λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δημόσιας τά-

ξης, ασφάλειας και υγιεινής. 

 

6.1.2. Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και μετά την περάτωση της κατασκευής του 

έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή 

ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήμα-

τα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων 

κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως 

άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου, να διαμορφώσει πλήρως 

τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει 

τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτά-

ξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση 

του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε 

προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε  για την εκτέλεση του έργου (εργα-

σιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την 
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αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε και κάθε φύσης έργα, 

καθώς και απομάκρυνση των εργοταξίων. 

(3) Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύ-

νουσας Υπηρεσίας δεν προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθε-

σμία, περάτωση  των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου 

και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

πέρα από τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος 

αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

6.2. Προσβασιμότητα στο εργοτάξιο - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει 

τα δικαιώματα για προσωρινές ή / και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, 

εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να 

μισθώσει ή / και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδο-

τήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό α-

παιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα εί-

ναι ανοιγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

(2) Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υφιστάμενες οδούς για την προσπέλα-

ση, με τη ρητή υποχρέωση ότι τα μηχανήματα και τα λοιπά μεταφορικά μέσα που θα 

κινούνται σε δημόσιες οδούς δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια διαστάσεων και 

βαρών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για να αποφεύγονται εμπόδια 

στην ομαλή κυκλοφορία και κίνδυνοι ατυχημάτων και βλάβες στις οδούς. Οποιεσδή-

ποτε άλλες πρόσθετες προσπελάσεις χρειασθούν για το Έργο, θα κατασκευασθούν 

και θα συντηρηθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.  

(3) Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη 

σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την πε-

ριοχή, από τη χρήση τους ως οδών μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει 

τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά ή 

ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 

(4) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο 

μέτρο προφύλαξης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματό-

δρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους 

συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο 

οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπη-

ρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις σε βάρος και 

για λογαριασμό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρή-

τρας ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, όπως ορίζεται στην 

παρούσα (παρ. 10.5.). 

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση 

προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστι-

κών περιόδων (εκχιονισμός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ).  Ο-

ποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό απαιτηθούν 
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για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και συμπεριλαμβά-

νονται στην οικονομική του προσφορά. 

(6) Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλο-

φορίας καθώς και οι εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του 

έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγμή της εκπόνησης της 

μελέτης. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή 

και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, εργασίες εξασφά-

λισης της κυκλοφορίας δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα 

συμβατικά τεύχη. 

(7) Μετά την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρα-

κάμψεις της κυκλοφορίας, η σήμανση και ο εξοπλισμός θα επιθεωρούνται από δύο 

τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι εξοικειωμένοι με το έργο, κατά τη 

νύχτα και με συνθήκες μέσης αναμενόμενης χρήσης (εποχούμενοι με ταχύτητα λει-

τουργίας, όχι μόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις λειτουργούν ικανο-

ποιητικά προς χάρη τρίτων και με ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των α-

νωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε μερικά είτε συνολικά και σε κάθε 

περίπτωση μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. 

(8) Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, 

όπως, πχ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί ο-

ριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και 

ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις. 

(9) Η εκπόνηση των αναλυτικών σχεδίων εξασφάλισης της συνέχειας της κυκλοφορίας, 

καθώς και η μελέτη σήμανσης και ασφάλισης προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας, 

θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ / ΚΑΟ – ΣΕΕΟ  (Οδηγίες Μελετών Ο-

δικών Έργων / Κύριες Αστικές Οδοί -  Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων σε Οδούς) 

της ΓΓΔΕ/τ.ΥΠΕΧΩΔΕ. 

(10) Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – 

ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθ-

μιστικές πινακίδες, αναλάμποντα σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστι-

κά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα κα-

θορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 

(11) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονι-

κή στιγμή, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονι-

κές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψομέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά 

έργα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόμη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών 

ή μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη 

διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλι-

κών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών 

κτλ.), συμμορφούμενος πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. 
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(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστα-

τευτικά μέτρα / έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή 

απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, 

από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελουμένων έρ-

γων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 

(13) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των το-

μών του οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες α-

σφαλτοστρωμένες οδούς με συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων 

και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες 

προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτή-

σεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που εξυπη-

ρετούν την κυκλοφορία. 

(14) Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζο-

δρόμια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου 

χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση 

πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβα-

σης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής συμπεριλαμβάνεται στην οικο-

νομική προσφορά του Αναδόχου.  

(15) Για την περίπτωση εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας - μεθοδολογίας κατασκευής 

από τον Ανάδοχο, με την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύμφωνα με 

σχετική μελέτη του Αναδόχου και μετά από έγκριση από την Υπηρεσία, θα μπορεί να 

παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

(16) Συμπληρωματικά, ορίζεται ότι ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού 

ή τμήματος διατομής οδού, ή ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επι-

τρέπεται, πριν εγκριθεί αρμόδια και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανά-

δοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

(17) Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων επισύρουν τις προβλεπόμενες από την 

ισχύουσα νομοθεσία ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

(18) Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των 

όρων του παρόντος Άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέρ-

γειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρε-

σία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανί-

κανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του Άρθρου. Πέραν του καταλογισμού 

των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την 

Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική 

συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία 

από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων). 

(19) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους 

/ περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώ-

ροι / περιοχές μπορεί να είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστά-

σεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ.  



  Σελίδα 35 
 

6.3. Παροχή ηλεκτρισμού, τηλεφώνου και νερού  

(1) Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει την ηλεκτρο-

δότηση του εργοταξίου του. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στο εργο-

τάξιό του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τον ηλεκτρο-

φωτισμό ασφαλείας, καθώς και τα τυχόν συστήματα ασφάλειας. 

(2) Σε περίπτωση που η διατιθέμενη ηλεκτρική ισχύς του ΚτΕ επαρκεί, είναι δυνατή κατά 

την κρίση του ΚτΕ η χορήγηση ηλεκτρικής ισχύος από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο μετά 

από σχετική αίτηση του. Για τον σκοπό αυτό με δαπάνες του ο Ανάδοχος θα κατα-

σκευάσει τις σχετικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και θα 

τοποθετήσει μετρητή της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει μετά 

από προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτου και την ευθύνη για τις εγκατα-

στάσεις θα φέρει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος θα χρεώνεται για την παρεχόμενη ισχύ και 

ενέργεια  με βάση τους λογαριασμούς ΔΕΗ προς τον ΚτΕ.  

(3) Ανάλογα με το μέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς πα-

ροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστά-

σεις εφεδρικά συστήματα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή απο-

θήκευσης και απόδοσης ηλεκτρικού ρεύματος (συσσωρευτές, σύστημα αδιάλειπτης 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - UPS). Τα υπόψη συστήματα μπορεί να είναι τύπου 

"STAND BY" εφόσον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για 

το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης του συστήματος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει 

να εξασφαλισθούν συστήματα τύπου "ON LINE". 

(4) Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχει-

ρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο εξωτερι-

κών γραμμών (μιας στα εργοταξιακά του γραφεία και μιας στα γραφεία Επίβλεψης) ή 

δύο κινητών συσκευών, καθώς επίσης και παροχή πόσιμου νερού ή άλλης εγκατά-

στασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου. 

(5) Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα 

πληρωθούν  ιδιαιτέρως, και συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

6.4. Σήμανση και ασφάλεια του εργοταξίου κατά την εκτέλεση των εργασιών   

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι 

εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη 

φύση των έργων, σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστι-

κών, πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για 

την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμαν-

ση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατά-

ξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 

(2) Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λή-

ψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

6.5. Φύλαξη του εργοταξίου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη 

έχοντα εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρί-

σκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιού-



  Σελίδα 36 
 

νται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα 

εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται 

με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

(2) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων, μηχα-

νημάτων κτλ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο του 

εργοταξίου και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς επίσης να 

διαθέτει και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτο-

φύλακες κτλ.). 

(3) Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού μηχανήματος κτλ., 

που ανήκει σε αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε 

αποζημίωση και αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε 

δικαιολογία για τη ζημιά, ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του.  

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

7.1. Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.10 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16. 

(2) Οι πηγές λήψης υλικών πρέπει να είναι νομίμως λειτουργούντα λατομεία ή κατάλληλα υλικά 

από περίσσεια άλλου κατασκευασμένου έργου, για τα οποία πρέπει να υπάρχει άδεια από 

την Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τις προτάσεις του, λαμβάνο-

ντας υπόψη τις δεσμεύσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο ΚτΕ δεν έχει υ-

ποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών.  

(3) Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με 

δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση 

της καταλληλότητάς του. 

(4) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών μπορούν χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Έργου, 

σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και του ΚτΕ. Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση υπο-

χρεώνεται για την διάθεση των απαραίτητων χώρων για την προσωρινή ή οριστική απόθε-

ση των προϊόντων εκσκαφής. Η διάθεση των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφών, θα διατί-

θεται μετά από τους απαιτούμενους ελέγχους καταλληλότητας των υλικών αυτών και σύμ-

φωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας για την κατασκευή του Έργου, ενσωματούμενα στις 

διάφορες προβλεπόμενες εργασίες της παρούσας σύμβασης ή και σε μελλοντικές συμβά-

σεις του ΚτΕ, πάντοτε σύμφωνα με τις εντολές αυτού. 

(5) Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή α-

ποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που 

θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

7.2. Χώροι Απόθεσης    

(1) Η απόθεση των περισσευμάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλληλων 

προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε εί-

δους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα απομακρύ-

νονται και θα διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους, που θα εγκρίνει 

η Υπηρεσία. 

(2) Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου μελέτης περιλαμβάνονται εκτός 

άλλων οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) και 
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διάθεση των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών καθαιρούμε-

νων υλικών σε επιτρεπόμενες θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 

1312/2010), την οποία ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει . 

(3) Ο Ανάδοχος, χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, πέρα από τη μεταφορά σε ο-

ποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφα-

λίσει τη σταθεροποίηση τους με τα απαραίτητα έργα υποδομής και με κατάλληλη συμπύκνωση, 

ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες.  

ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

8.1. Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύμ-

φωνα με τις κείμενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλή-

ρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή άλλου, 

ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων 

κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του.  Σχετικά ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ.5 

και παρ.8 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφο-

διαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα 

και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και λοιπή 

νομοθεσία. 

8.2. Εργατική νομοθεσία 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 7 του Άρθρου 138 Ν. 4412/16.   

8.3. Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές 

(1) Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υ-

πουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις εκτελούμενες κατά περί-

πτωση εργασίες. 

(2) Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή πε-

ριουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί δυνατή η τήρηση του χρονοδια-

γράμματος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας 

κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νο-

μοθεσία. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να 

ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδο-

χος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες  και να τηρεί όλους τους Νόμους 

και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπε-

ρωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Α-

νάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και όλες τις 

δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο Ανάδοχος υπο-

χρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

(3) Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσω-
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πικού, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις 

αρμόδιες Αρχές. 

(4) Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό 

δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. 

(5) Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δα-

πάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού 

του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας, καθώς και κατάλληλα μέσα, 

που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε 

άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών. 

(6) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση 

και ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου 

καθώς και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του Εργοδότη. 

8.4. Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες τις διευκολύνσεις σε 

υποδομές που σχετίζονται με την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και 

την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του.  

(2) Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδό-

χου. 

8.5. Προσωπικό Αναδόχου 

(1) Στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 10.2.2. της παρούσας ΣΥ, ο Ανάδοχος πρέ-

πει να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί 

υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη 

κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. 

(2) Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισμό του Προϊστάμενου / Διευθυντή του ερ-

γοταξιακού γραφείου και του αναπληρωτή του (παρ. 4.3. της παρούσας ΣΥ), υπο-

χρεούται να στελεχώσει μόνιμα τις εργοταξιακές του λειτουργίες με ειδικευμένο και 

έμπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, 

παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα 

πρέπει να καλύπτονται και οι αρμοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού 

και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υ-

γιεινής και ασφάλειας, θα περιλαμβάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι: 

i. Ένας Μηχανικός Α.Ε.Ι. με  εμπειρία στη κατασκευή παρομοίων έργων. Ο Μη-

χανικός αυτός μπορεί να είναι ο Προϊστάμενος/ Διευθυντής της παρ. 4.3. της 

παρούσας ΣΥ. 

(3) Όλα τα στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του Έργου, 

θα συμπεριληφθούν επωνύμως στο «Οργανόγραμμα Εργοταξίου» (παρ. 4, Άρθρου 

145, Ν. 4412/16) του Αναδόχου. Το οργανόγραμμα θα συνοδεύεται από τα Βιογραφι-

κά Σημειώματα και από τα Πιστοποιητικά Εμπειρίας των προαναφερόμενων στελε-

χών. 

(4) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 

ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κα-

τά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και 
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για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και την προστασία προσώπων και περιουσιών 

στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς. 

(5) Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την απομάκρυνση μέ-

λους ή μελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υπο-

χρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο 

διορισμός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου.  Επίσης, η Υπηρε-

σία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, ό-

ποτε, κατά την κρίση της, γίνεται απαραίτητο. 

(6) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμία πε-

ρίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε 

Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι 

στην Υπηρεσία. 

8.6. Απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο2 

Το παρόν άρθρο εντάσσεται στην παρούσα ΣΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 

27/15-10-2012 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου 

σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο » (Αρ. Πρωτ. ΔΙ-

ΠΑΔ/οικ./369/ ΥΠΟΜΕΔΙ), ως ισχύει με το Ν. 4412/16. 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσί-

ας, 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 ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κα-

τασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), N.4412/16 (αρ. 138 παρ. 7), Ν. 3850/103 (αρ. 

42). 

2. Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έρ-

γων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφά-

λειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙ-

ΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα 

των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρ-

μογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4414/16 

(αρ. 138 παρ. 7).   

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των ερ-

γαζομένων, 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 : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 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 κα-

                                                      
2 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 
305/96. 

 

3 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, κα-
ταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
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τανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (ε-

κτός 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 ) - Φάκε-

λος 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 διάρ-

κεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 

ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υ-

περβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτί-

ζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 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.Δ. 305/96 (αρ.3 

παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο 

Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 7 και αρ. 170 παρ. 7). 

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), σύμ-

φωνα 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, κ.λπ.). 

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προ-

κύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 

3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε 

στο Ν.4414/16 (αρ. 138 παρ. 7 και αρ. 170 παρ. 7).   

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διά-

θεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Α-

σφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμε-

νους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρ-

κεια 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. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 

ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 

οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4414/16 (αρ. 138 και αρ. 170).   

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 

όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
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β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.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 έχο-

ντος 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 παρα-

λαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσω-

ματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 170 και 172).   

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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙ-

ΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβά-

νονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοι-

χείων 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 Προ-

στασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδο-

χο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε α-

παραίτητα 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, συμπεριλαμ-

βανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κιν-

δύνους 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 βι-

βλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται 

από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
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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 κοινο-

ποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζο-

μένων 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, κατα-

χωρούνται 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 ανικα-

νότητα 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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συν-

δυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήμα-

τα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς 

του αναδόχου και της Δ/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 : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), 

Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-

2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Α-

σφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 

με το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώ-

ρηση 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 ατυχήμα-

τος. 

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 
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εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξί-

ου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 

105/95, ΠΔ 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 αγω-

γών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον 

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, 

τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 

αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κινδύνους 

των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος 

Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου δια-

φυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργα-

ζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, 

ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέ-

ρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλι-

σμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : 

ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, 

παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους ερ-

γαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολό-

σωμες 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.Δ. 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.Δ. 

396/94, Π.Δ. 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. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελού-

μενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «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). 
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γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί 

τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συ-

σκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτι-

σμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 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, εκ-

φόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: 

ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 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: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊ-

κής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία 

από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 

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 ) : ΠΔ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι 

τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 

(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 

ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 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 ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 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 - εγκα-

τάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα 

αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 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 ). 
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5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας 

στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργα-

σιών του εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαι-

τούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του ε-

κτελούμενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 

2168/93, ΠΔ 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, ΠΔ 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, ΠΔ 

455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και α-

ντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 

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, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 

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. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος 

Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, 

κλπ.) 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (δεν έχει 

εφαρμογή στο συγκεκριμένο έργο). 

(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, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, ΠΔ 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, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυ-

τού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
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5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (δεν έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο έρ-

γο) 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση 

πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου)  

ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

6. Κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν 

τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

A. ΝΟΜΟΙ  

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 

Ν. 4412/16  ΦΕΚ 147/Α/16  

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 

  

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

  

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11 

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11 

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
ΦΕΚ 155/Β/96 

  

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

9.1. Τρόπος εκτέλεσης 

(1) Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλο-

γή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά 

τους από τις πηγές προμήθειάς τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν 

γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των οικείων Τεχνικών 

Προδιαγραφών, καθώς και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτο-

μερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, και των υπολοίπων στοιχείων 
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που πιθανόν να προκύψουν, μετά και τυχόν δικές του επισημάνσεις και τις οποίες σε 

κάθε περίπτωση θα έχει  εγκρίνει η Υπηρεσία.  

(3) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική 

παραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσί-

ας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγρα-

φών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, ή σε περίπτω-

ση που οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα τα οποία δεν αποκαθίστανται 

από τον Ανάδοχο τότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της παρ.2 και της παρ.3 

του Άρθρου 159 του Ν. 4412/16. 

(4) Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να διενεργεί, ανά πάσα στιγμή, δειγματοληψία και έ-

λεγχο ποιότητας, διαστάσεων κτλ., τόσο των κάθε φύσης υλικών και εξοπλισμού, όσο 

και των εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι πα-

ραπάνω έλεγχοι και δοκιμές δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη σαν μο-

ναδικού και εξ ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα και το δόκιμο των κάθε φύσης 

υλικών, ειδών, εξοπλισμού και εργασιών. 

(5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκ-

πρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατι-

κές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές ερ-

γασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδη-

γίες της Υπηρεσίας. 

(6) Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπερά-

τωση του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα 

των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έρ-

γα δεν είναι κακότεχνα. 

9.2. Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα  

(1) Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει πλήρη τοπογραφική αποτύπωση του χώρων, 

στους οποίους θα αναπτυχθούν τα έργα, καθώς επίσης και των υπαρχουσών εγκα-

ταστάσεων και υπόγειων ή υπέργειων δικτύων. 

(2) Ο Ανάδοχος θα προβεί αρχικώς σε όλες τις απαιτούμενες Τοπογραφικές αποτυπώ-

σεις  για την Παραλαβή Φυσικού Εδάφους από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα  στην παρ. 1 του Άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 

(3) Ο Ανάδοχος, θα εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετη-

ριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις 

οδηγίες που θα του δοθούν (Άρθρο 114, ΠΔ.696/74 ως ισχύει). Οι ανωτέρω αφετηρί-

ες θα τοποθετηθούν με κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από 

κάθε πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να 

μη θίγονται και να είναι προσβάσιμες ανεξάρτητα των εκτελούμενων εργασιών.  

(4) Η τοπογραφική αποτύπωση, η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση 

των υψομετρικών αφετηριών, συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του 

Αναδόχου. 

(5) Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός ε-

ξοπλισμός, που θα βρίσκεται επιτόπου του έργου και με τον οποίο θα γίνονται όλοι οι 

τοπογραφικοί έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής.  
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(6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις εί-

ναι αναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία α-

κρίβεια και κλίμακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, 

όπως π.χ., για δανειοθαλάμους, λατομεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώ-

ρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Τα διαγράμματα αυτά θα συνδέονται με το Τριγω-

νομετρικό Δίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. 

(7) Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του 

ΠΔ.696/74, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστερες διατά-

ξεις, και των συναφών εγκυκλίων του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ. 

9.3. Εξοπλισμός Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέ-

ρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλι-

σμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να διαθέτει 

επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για 

την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή 

τους μετά τον έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέ-

ουν από τη σύμβαση.  

(2) Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλλη-

λα ή επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την ε-

μπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέ-

σα σε 15μερη προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να 

αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα  εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας.   

(3) Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφω-

να με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η 

Υπηρεσία  έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. 

(4) Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έρ-

γου, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την 

προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. Για 

τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει  να κοινοποιεί προηγούμενα στην Υπηρε-

σία τους τύπους των μηχανημάτων & εξοπλισμού με τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηρι-

στικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. 

(5) Επίσης, με ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξο-

πλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές 

απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή / και ορίζονται 

στα συμβατικά τεύχη. 

(6) Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η 

δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 

9.4. Υλικά, μηχανήματα και εργαλεία   

9.4.1. Γενικά  

(1) Ο Ανάδοχος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συμφωνία με τις 

προδιαγραφές των κάθε φύσης υλικών κτλ., που ενσωματώνονται στα διάφορα έργα 
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και εξυπακούεται, ότι με την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη 

να εκτελέσει έντεχνα τα έργα με δόκιμα υλικά. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα εργαλεία και μηχα-

νήματα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή των έργων, την μεταφορά κάθε είδους 

υλικού από τα λατομεία και τις λοιπές πηγές, την εγκατάσταση και σύνδεση του εξο-

πλισμού και γενικά για την εκτέλεση όλων των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί 

και να ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και τα εργαλεία από κάθε κίν-

δυνο. 

(3) Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου υλικά και έτοιμα 

ή ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται 

από τα συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης, 

σύμφωνα με το ΠΠΕ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιό-

τητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν 

προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

(4) Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα 

θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατι-

κούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ει-

δών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

(5) Για την οποιαδήποτε πληρωμή υλικού, μηχανήματος ή συσκευής αυτή θα πρέπει να 

προσκομισθεί στο εργοτάξιο του έργου ή σε αποθήκη φύλαξης στην περιοχή. 

9.4.2. Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών 

(1) Ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο 9.8.3 - Έλεγχος υλικών και εξοπλισμού, της 

παρούσας ΣΥ.  

(2) Οι υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν 

από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήπο-

τε κατ΄ αυτήν αναγκαίους ελέγχους και διερευνήσει κατάλληλα το θέμα, να έχει στη 

διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε 

παρατήρηση και να απομένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπρο-

σαρμόσει, σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.  

(3) Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κα-

τάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω μηχανημάτων, υ-

λικών, συσκευών και έτοιμων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη παραγγε-

λιών, ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων. 

(4) Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση 

της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες 

του και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα 

συμβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές των εγκα-

ταστάσεων. 

(5) Παραμένει στο ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγματολη-

ψία επί των υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κτλ. που προσκο-

μίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τα συμβα-

τικά τεύχη, να διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε είδους υλι-
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κού, μηχανήματος, συσκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συμβατι-

κούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

(6) Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανά-

δοχο, και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχεί-

ων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συμβατικών προθε-

σμιών αποπεράτωσης του έργου. 

(7) Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση 

στο έργο προϊόντων για τα οποία δεν τεκμηριώνεται κατά την κρίση της ότι τα χαρα-

κτηριστικά τους είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη, για τα οποία θα 

εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας κατά περίπτωση : ανταλλακτικών, αξιοπιστί-

ας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ή μη ύπαρξης οργανωμένης αντι-

προσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθε-

τα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει μόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε 

σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες 

προορίζονται, για  τη χρονική περίοδο για την οποία προορίζονται, και με προϋπόθε-

ση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στις ΤεΠρο. Από τα 

κατά τα ανωτέρω δικαιώματα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με 

τα συμβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή 

άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας. 

9.4.3. Φύλαξη υλικών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε 

ιδιαίτερους φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν προσκομιστεί στο εργοτάξιο. 

Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλι-

κών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ. 

(2) Οι χώροι αποθήκευσης υλικών και δειγμάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή σε κα-

τάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδό-

χου και της Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία 

της ποιότητας του έργου. 

9.5. Επιθεώρηση 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 179 του Ν. 4412/16.  

(2) Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρη-

ση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του 

προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργα-

σιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλή-

ρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, 

στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα 

ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογρα-

φές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκομί-

σθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία 

και καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακε-

φαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, αντί-

γραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 



  Σελίδα 52 
 

9.6. Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων 

(1) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλεί-

ας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστι-

κά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από δι-

κή του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μη-

χανήματα που απασχολούνται στο έργο του. Για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 

στο εργοτάξιο, ισχύουν επίσης τα αναφερόμενα στην παρ. 8.6. της παρούσας ΣΥ. Οι 

σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο ΑΡΘΡΟ 19. της παρούσας 

ΣΥ.  

(2) Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξια-

κών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνη-

μα του εξοπλισμού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει κατά περίπτωση : 

i. Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

ii. Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά 

και την κατάλληλη διάθεσή τους. 

iii. Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας 

κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργο-

ταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

iv. Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και 

σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής και βάσει των κείμενων διατά-

ξεων διαχείρισής τους. 

(3) Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή 

ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες ε-

κρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των 

εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες, υποκείμενες ή παρακεί-

μενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπη-

ρεσία να χρησιμοποιήσει εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρε-

ούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλμένων οργάνων του Κράτους (Ε-

πιθεώρηση Εργασίας κτλ.). 

(4) Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο 

εμπλεκομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορ-

θών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόλη-

ψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε 

ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 

(5) Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και συμπε-

ριλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

9.7. Ασφάλεια και υγιεινή 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών και σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16 το Σχέδιο Ασφα-

λείας και Υγείας (ΣΑΥ) - όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), 

ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), καθώς και να 
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δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Ο Φ.Α.Υ. αποτελεί απαραίτητο 

στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του Άρ-

θρου 170 του Ν. 4412/16. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να 

είναι συμβατά με τα σχετικά υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ, καθώς 

και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 8.6. της παρούσας Σ.Υ. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 

Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, 

που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Προς τούτο πρέπει ο 

Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφά-

λειας, μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού 

του εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει 

να ορίσει ένα μέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος 

του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης ό-

λων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενους. Ο προϊστά-

μενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος 

για την υγιεινή και ασφάλεια. 

(3) Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδε-

δειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για 

θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, 

όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων. 

(4) Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Α-

νάδοχο συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική του προσφορά. 

9.8. Διασφάλιση ποιότητας 

9.8.1. Πρόγραμμα ποιότητας έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται,  για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εφαρμογή στο έργο 

Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), όπως αυτό ΠΠΕ συντάσσεται και υποβάλλε-

ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρο 158 και  του Ν. 4412/16. 

9.8.2. Υποβολή αποτελεσμάτων, πιστοποιητικών και άλλων παραδοτέων 

(1) Τα αποτελέσματα των  επί μέρους ελέγχων ποιότητας και ισχύος των προδιαγραφών, 

θα υποβάλλονται άμεσα στην Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα ελέγχου πρέπει να συνο-

δεύονται από τις απαιτούμενες στατιστικές αναλύσεις, υπολογισμούς και συμπερά-

σματα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος στο αρχείο του θα διατηρεί 

τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνέχεια της διαδικασίας 

από την δειγματοληψία μέχρι τις τελικές δοκιμές. 

(2) Ο αριθμός των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος 

σε είδος και αριθμό με τους προβλεπόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και 

τους κανονισμούς κτλ. στους οποίους αυτές παραπέμπουν. 

(3) Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών 

πληρωμών. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδο-

χο από την ευθύνη ποιότητας του έργου σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη. 
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9.8.3. Έλεγχος υλικών και εξοπλισμού 

(1) Πριν την έναρξη της κατασκευής του συνόλου ή ενός επιμέρους τμήματος του έργου, 

ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει έγκαιρα στην Υπηρεσία για προέγκριση της 

παραγγελίας, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία υλικών (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά 

ποιότητας κ.λπ.) που θα ενσωματωθούν στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη με-

λέτη. Επίσης, όπου είναι εφικτό ή απαραίτητο σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγρα-

φές ,  ή/και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα προσκομίζονται δείγματα των υλικών 

που θα ενσωματωθούν στο έργο. 

(2) Για τον έλεγχο προσκομιζόμενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών ισχύουν 

τα παρακάτω: 

i. Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε 

αυτό θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών , 

όπως ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη και στα συμβατικά τεύχη. 

ii. Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιη-

θούν στην κατασκευή του έργου, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 

ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 (ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012). Βάσει αυτής, 

ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις 

δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώ-

νονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης, καθώς και να φέ-

ρουν την σήμανση «CE». Στο πλαίσιο αυτό για τη λήψη των σχετικών εγκρίσε-

ων υλικών από την Υπηρεσία, ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται τα σήμα-

τα ποιότητας που έχουν που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυπο-

ποίησης, καθώς και να φέρουν την σήμανση «CE», ενώ σε άλλη περίπτωση θα 

αξιολογούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που έχουν εκδοθεί στις 

χώρες παραγωγής τους. ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

iii. Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησι-

μοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυ-

τό, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 159 του Ν. 4412/16.  

(3) Οι σχετικές υποβολές των στοιχείων υλικών και εξοπλισμού, θα γίνονται εις τριπλούν. 

Η μία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται 

σε αυτόν μαζί με την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας. 

9.8.4. Γενικές υποχρεώσεις  

(1) Οι Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζονται στο Άρθρο 138 του Ν. 4412/16 και 

εξειδικεύονται επιπρόσθετα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, 

συνδρομή, συμβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, ανα-

λώσιμα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που 

απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των 

δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη.  

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και τον εξοπλισμό με 

μέριμνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και συμ-

βατότητα με την ΣΥ, τις ΤεΠρο, καθώς επίσης και τους κώδικες, κανονισμούς και 

προδιαγραφές που αυτές παραπέμπουν. 
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(4) Ο Ανάδοχος πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για κάθε λεπτομέρεια που 

αφορά επιθεώρηση και δοκιμές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισμού και τις σχετικές 

δειγματοληψίες. 

(5) Ο ΚτΕ θα ασκήσει δια της Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών, 

κατασκευών και εξοπλισμού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) 

στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει με παρα-

τηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα των υλικών, κατασκευών και 

εξοπλισμού. 

(6) Για τις διαδικασίες και τις επιπτώσεις σε περιπτώσεις ακαταλληλότητας υλικών, ελατ-

τωμάτων της κατασκευής, και παραλείψεων της συντήρησης ισχύουν γενικά όσα α-

ναφέρονται στο Άρθρο 159 του Ν. 4412/16. 

9.9. Αποφυγή όχλησης 

(1) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις 

προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλ-

ληλα τις γειτονικές εγκαταστάσεις / κατασκευές, προκειμένου να αποφευχθούν ο-

ποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος  

έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης κατά του ΚτΕ η του ιδίου του αναδόχου, 

των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λό-

γου τούτου. 

(2) Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελού-

νται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι 

δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ.  

9.10. Προστασία περιβάλλοντος 

9.10.1. Γενικά 

(1) Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.7 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει  προτάσεις για την προστασία του περιβάλλο-

ντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα 

τα μέτρα που θα ληφθούν για την αποκατάσταση των περιοχών, που υποχρεωτικά 

θα υποστούν ζημιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να 

συμφωνούν με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, και την ΑΕΠΟ.    

(3) Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρι-

σμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η απο-

κομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο μέ-

τρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η ελά-

χιστη δυνατή. 

(4) Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέ-

σει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από 

κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από τα μη-

χανικά μέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς 

με δικές του δαπάνες. 
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9.10.2. Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

(1) Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία 

του εργοταξίου, θα πρέπει να συντηρούνται  και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να επιτυγχάνεται αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλο-

ντος 

(2) Η ανάπτυξη των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα γίνει σε κατάλληλες θέσεις. Εργο-

τάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήμανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια ε-

γκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρί-

ση της Υπηρεσίας, σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, 

εφαρμοζόμενων εν προκειμένω των οριζόμενων στην παρ. 6.1.2. της παρούσας ΣΥ. 

(3) Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται 

οι παρακάτω όροι: 

i. Για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του εργοταξίου (λύματα αστικής προέ-

λευσης) θα προταθεί τεχνική λύση από τον Ανάδοχο (π.χ. χημικές τουαλέτες). 

ii. Θα προβλεφθεί ολοκληρωμένη διαχείριση για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργο-

ταξίου που εμπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων όπως λάδια 

- πετρελαιοειδή - χημικά κτλ. με τη συγκέντρωσή τους σε ανεξάρτητες δεξαμε-

νές και την απομάκρυνση και διάθεσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-

σία για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Επίσης θα ληφθεί μέριμνα 

για την αποφυγή τυχαίων διαρροών.  

iii. Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρ-

τωση των υλικών, καυσίμων κτλ. από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 

iv. Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχε-

τική έγκριση της Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης. 

v. Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επε-

ξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίμματα, ρετάλια, κτλ).  

(4) Δεν επιτρέπεται χρήση εκρηκτικών για τις απαιτούμενες εκσκαφές του έργου.  

(5) Θα εξασφαλιστεί η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων.  Αυτό απαι-

τεί: 

i. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή / και κατασκευή παρακαμπτηρίων ε-

ξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά γίνεται στην παρ. 6.2. 

της παρούσας ΣΥ. 

ii. Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και 

αν κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή / και κατάλληλες επιστρώσεις 

μέρους του εργοταξιακού χώρου.  

iii. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά). 

iv. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, ακόμη και με χρήση ηχοπετα-

σμάτων ή/και με κατάλληλη χρήση μηχανικού εξοπλισμού εφοδιασμένου με α-

ντιθορυβικές διατάξεις. 

v. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για: 

 Εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας 

 Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό 
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vi. Σήμανση / επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορί-

ας. Σχετικά γίνεται αναφορά στην παρ. 6.4. της παρούσας ΣΥ. 

9.10.3. Απαιτήσεις για το ολοκληρωμένο έργο 

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το ολοκληρωμένο έργο περιλαμβάνονται 

στον γενικότερο  σχεδιασμό του έργου και στους Περιβαλλοντικούς Όρους (ΑΕΠΟ). Όσον α-

φορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συμμόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέ-

λεσης των εργασιών σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παρ. 9.10.2. 

9.11. Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 12 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση που 

εντοπιστούν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τότε : 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, ο-

ποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρμόδια Αρχαιολογική 

Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, λαμ-

βάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και δια-

φύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

(2) Μετά το πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα 

δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διε-

νέργεια αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί, χω-

ρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο 

εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρ-

χαιολογικές έρευνες. 

(3) Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την αρμόδια Αρ-

χαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκο-

λύνσεις και να συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

(4) Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτο-

νται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτω-

ση ισχύει η σχετική Ελληνική Νομοθεσία. 

(5) Παράταση τμηματικών ή / και της συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον Ανά-

δοχο λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, μόνον στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες, οι οποιεσδήποτε διερευνητικές τομές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρ-

χαιολογικών ευρημάτων, ως και οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιμετώπιση των 

αποτελεσμάτων των αρχαιολογικών ερευνών για οποιασδήποτε θέση βρίσκονται πά-

νω στην κρίσιμη διαδρομή του διαγράμματος PERT του χρονοδιαγράμματος κατα-

σκευής του έργου και την επηρεάζουν δυσμενώς και μόνο αφού η καθυστέρηση πε-

ράσει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι έρευνες θα περι-

λαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα. 

9.12. Ημερολόγιο έργου 

Με μέριμνα του Αναδόχου τηρείται ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 146 του Ν. 4412/16.  
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9.13. Εκθέσεις προόδου εργασιών 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία τριμηνιαίες Εκθέσεις Προ-

όδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του Άρθρου 138 του Ν. 4412/16. Οι 

Εκθέσεις θα υποβάλλονται σε  δύο (2) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφω-

να με τον τύπο που θα καθορίσει η Υπηρεσία.  Οι Εκθέσεις Προόδου θα υποβάλλο-

νται εντός του πρώτου επταημέρου του αντίστοιχου τρίτου μήνα και θα αφορούν στην 

πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.  Οι Εκθέσεις Προό-

δου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω μέχρι την οριστική παραλαβή των έργων.   

(2) Στις Εκθέσεις Προόδου θα περιλαμβάνεται και κατάσταση του προσωπικού που α-

πασχολείται στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά 

μήνα στο τρίμηνο αναφοράς) καθώς και του μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικό-

τητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα στο τρίμηνο αναφοράς).  

(3) Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες Εκθέσεις, που θα 

ζητηθούν από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, με την 

πρόοδο των έργων.   

(4) Παράλειψη ή αμελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των εκθέσεων προόδου 

συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα μέχρι ποσού ίσου προς το 15% της 

μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, η οποία  θα επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτω-

ση.  

 

9.14. Απρόβλεπτες δαπάνες –απολογιστικές εργασίες 

 

 (1) Για τις απρόβλεπτες δαπάνες εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο άρθρο 155 του Ν. 4412/16. 

 

   (2)  Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών γίνεται στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ασφαλής 

επιμέτρηση ή τιμολόγησή τους, αλλά και τότε μόνο εφόσον εκδοθεί έγγραφη εντολή του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που να καθορίζει σαφώς την έκταση της εργασίας 

αυτής. Στο παρόν έργο οι απολογιστικές εργασίες αφορούν μόνο στην αμοιβή του βασικού 

μελετητή –συμβούλου για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την (ΥΑ ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 

466 - ΦΕΚ 4203/23-09-2018), 

 Η εκτέλεση των εργασιών με αυτό τον τρόπο, η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων 

και   οφέλους του Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

10.1. Έναρξη εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 135 και στα Άρθρα 145 και 147 του Ν. 4412/16.  

10.2. Προθεσμίες   

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Σχετικά με την επιρροή των προθε-

σμιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 3 του Άρθρου 153 του Ν. 4412/16.  

10.2.1. Συνολική προθεσμία 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) μήνες.  
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Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την:  

 εκτέλεση των αναγκαίων γεωτεχνικών ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ. 

 πλήρη κατασκευή των έργων  

 παράδοση από τον ανάδοχο του Μητρώου του Έργου και των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

10.2.2. Τμηματικές προθεσμίες 

(1) Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις 

Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ) και τις ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες 

(ΤΠ), σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υ-

πολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης.  

(2) Καθορίζονται οι παρακάτω Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ):  

i. Όχι αργότερα από τριάντα (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης υποβάλλεται από τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα κατασκευ-

ής του έργου, όπως προβλέπεται από την παρ. 10.3. της παρούσας ΣΥ.  

ii. Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης  θα υποβληθεί από τον ανάδοχο το οργανόγραμμα του εργο-

ταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελε-

χών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημά-

των που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 145 του Ν. 4412/16.  

iii. Όχι αργότερα από σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

Σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται:  

- να υποβάλει Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ.305/96.  

 

(3) Καθορίζονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Προθεσμίες (ΕΠ):  

Α. Στους πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, στην οποία ο Ανάδοχος 

πρέπει να έχει ξεκινήσει τις εργασίες κατασκευής των αγωγών ομβρίων σε ποσοστό 

τουλάχιστον 25% και τις συνοδές εργασίες (φρεάτια, εσχάρες υδροσυλλογής, αποκα-

ταστάσεις οδοστρωμάτων και λοιπών δικτύων). 

 

. Στους δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, στην οποία ο Ανάδοχος 

πρέπει να έχει εκτελέσει το 50% των αγωγών ομβρίων σε ποσοστό τουλάχιστον 40% 

και τις συνοδές εργασίες (φρεάτια, εσχάρες υδροσυλλογής, αποκαταστάσεις οδο-

στρωμάτων και λοιπών δικτύων). 

 

Γ. Στους δέκα τέσσερεις (14) ημερολογιακών μηνών από την έναρξη της συμβατικής 

προθεσμίας του έργου. Στην τμηματική αυτή προθεσμία ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εκτελέσει κατά 75% τουλάχιστον την κατασκευή αγωγών ομβρίων σε ποσοστό του-

λάχιστον 60% και τις συνοδές εργασίες (φρεάτια, εσχάρες υδροσυλλογής, αποκατα-

στάσεις οδοστρωμάτων και λοιπών δικτύων). 
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10.3. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα 

της όλης κατασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσμίες της 

παρούσας ΣΥ. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 

145 του Ν. 4412/16 , θα συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμ-

βάνει την χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και θα 

συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Η σύνταξη τευχών ή δια-

γραμμάτων θα γίνεται με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. 

(2) Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του 

έργου. Η ανάπτυξη του προγράμματος του έργου και των υπο-προγραμμάτων του 

πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκμηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσμίες που αναφέ-

ρονται στην παρ. 10.2. της παρούσας ΣΥ. 

(3) Η ανάπτυξη του προγράμματος θα γίνεται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής υπό την 

έννοια του Άρθρου 8 των «προδιαγραφών μελέτης και εφαρμογής χρονικού προ-

γραμματισμού και διοίκησης έργου» (Αποφ. Δ17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 

862Β/16.11.89).  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύ-

πτει τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου της 

προόδου του έργου, με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.  

(4) Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται επίσης σαν ανεξάρτητες δραστηριότητες η πα-

ρακολούθηση της διακίνησης όσων υλικών έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από 

ένα μήνα και όσων  κρίνονται κρίσιμα για την ολοκλήρωση του έργου ή αναφέρονται 

στην παρούσα ΣΥ. Για τα υλικά αυτά θα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της υπο-

βολής αίτησης έγκρισης, της παραγγελίας, της επιβεβαίωσης παραγγελίας, της άφι-

ξης του υλικού στο εργοτάξιο και της ενσωμάτωσης στο έργο. 

(5) Μετά την υποβολή του προγράμματος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, 

με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

υποβολή του (παρ.2, Άρθρου 145 Ν. 4412/16.  Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο 

πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεω-

ρείται ότι έχει εγκριθεί. 

(6) Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδια-

γράμματος κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμ-

μα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των συμβατικών 

τευχών. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και 

έγκρισης ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση 

του χρονοδιαγράμματος δεν περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της 

Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο. 

(7) Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή, 

πρόσθετων μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα 

κατασκευής επί μέρους τμημάτων του έργου κτλ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για να 

σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προό-

δου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμμα-

τος. 
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(8) Κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος και του 

προγράμματος κατασκευής του έργου, ή / και των υποπρογραμμάτων του, θα υπο-

βάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.   

(9) Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίω-

ση, τήρηση και παρουσίαση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του προγράμματος του έργου 

(αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης), εκτός από τη διαδικασία διοικητικών κυρώ-

σεων και έκπτωσης, ως  προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου  145 του Ν. 

4412/16, συνεπάγεται: 

i. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς το ποσό 

που ορίζεται στην συνέχεια της παρούσας παραγράφου. Η ποινική ρήτρα αυτή 

επιβάλλεται για μία μόνο φορά, και θα παρακρατηθεί από τον πρώτο επόμενο 

λογαριασμό.  

ii. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράμματος, συντεταγμένου 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χω-

ρίς να του παρέχεται δικαίωμα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης. 

(10) Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται για παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λε-

πτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίωση, τήρηση και παρουσίαση του Χρονοδια-

γράμματος ή/και προγράμματος του έργου (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης) 

ορίζεται σε ποσοστό 1:5.000 του συμβατικού τιμήματος. 

10.4. Ρυθμός προόδου εργασιών 

(1) Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, με συχνότητα ή κατά τα 

χρονικά ορόσημα που θα ορίζει η Υπηρεσία, σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και α-

ντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρα-

κολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης 

όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή άλλες 

χρονικές προθεσμίες του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα πρα-

κτικά, τα οποία μπορούν κατά την κρίση της Υπηρεσίας να συμπεριληφθούν στο τελι-

κό Μητρώο του Έργου. 

(2) Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος 

των εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, κατά την 

παρ. 10.3. της παρούσας ΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να 

υποβάλει αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, 

στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να 

υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. 

(3) Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει τις υπόψη προ-

τεινόμενες μεθόδους, οι οποίες μπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας 

ή του αριθμού προσωπικού και του εξοπλισμού ή άλλες τροποποιήσεις, με ευθύνη, 

μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

(4) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμε-

να στο Άρθρο 146 του Ν. 4412/16 και τις εντολές της Υπηρεσίας.   
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10.5. Ποινικές ρήτρες 

Για τις ποινικές ρήτρες ισχύουν όσα αναφέρονται στο Άρθρο 148 του Ν. 4412/16. Η μέση ημερήσια 

αξία του έργου για την εφαρμογή ποινικών ρητρών προκύπτει όπως ορίζεται στις διατάξεις του ως 

άνω Άρθρου. Ειδικότερα, ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή 

του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβά-

σεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου 

δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό 

αίτημα του αναδόχου. 

Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας και των 

αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. 

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεω-

τικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία δηλαδή εγκεκριμένη προ-

θεσμία και χορηγηθείσα οριακή προθεσμία εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

Αναλυτικότερα : 

10.5.1. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

(1) Για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2. του Άρ-

θρου 148 του Ν. 4412/16 και η συνολική ποινική ρήτρα ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) της αξί-

ας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  

(2) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 

προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη 

σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 

είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

10.5.2. Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών 

(1) Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών ορίζεται 

σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

(2) Για την υπέρβαση οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται 

στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας ορίζεται ως εξής :  

α) Για τις πρώτες δέκα ( 10 ) ημερολογιακές ημέρες υπέρβαση προθεσμίας, ποινική ρήτρα 

ίση προς 0,05*Σ/100 € ημερησίως. 

β) Για τις επόμενες πενήντα ( 50 ) ημερολογιακές ημέρες υπέρβασης προθεσμίας, ποινική 

ρήτρα ίση προς 0,1*Σ/100 € ημερησίως, όπου  Σ το ποσόν της Σύμβασης του Έργου. 

 

10.5.3. Ποινικές ρήτρες ανεξάρτητες από τις προθεσμίες 

Ποινικές ρήτρες μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ποιότητας του έρ-

γου  

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, όπως ο ίδιος το έχει προετοιμάσει και έχει εγκριθεί ή παρεμπόδι-

σης του σχετικού ελέγχου συμμόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένης Επι-
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θεώρησης, που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

πριν από την διεξαγωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση μη 

έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας εκ μέρους του Αναδόχου, για παρουσία εκπροσώπου 

της Υπηρεσίας σε τυχόν έλεγχο του Αναδόχου από Επίσημο Φορέα Πιστοποίησης. 

(3) Η επιβολή ποινικής ρήτρας έπεται υποχρεωτικά της μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις της 

σχετικής «Έκθεσης Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας», που συντάσσεται από την Υπη-

ρεσία και κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι μη συμμορφώσεις που 

καταγράφηκαν και ορίζεται χρονικό διάστημα για διορθωτικές ενέργειες. 

(4) Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος σημασίας μη 

συμμορφώσεις, να υποβάλλεται «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας» στον Ανά-

δοχο, χωρίς να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. 

(5) Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με 

όσα αναφέρονται στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότη-

τας», ορίζεται ίση με το 150% της ποινικής ρήτρας, που είχε επιβληθεί με την αμέσως προη-

γούμενη «Έκθεση Επιθεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας», τηρουμένων όσων αναφέρονται 

στην προηγούμενη παράγραφο και εφ’ όσον έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο Ανάδοχος ότι η Επι-

θεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις μη συμμορφώσεις ως προς την τελευταία «Έκθεση Επι-

θεώρησης Διασφάλισης Ποιότητας». 

Ποινικές ρήτρες μη συμμόρφωσης του Αναδόχου σε σχέση με το Μητρώο του έργου 

 

Η παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση / παραγω-

γή του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και  επισύρει την επιβολή 

πρόσθετης ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο η οποία ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5‰) του συμ-

βατικού ποσού. 

Ποινικές ρήτρες λόγω παραλείψεων ή αμέλειας το χρονοδιάγραμμα 

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10.3. της παρούσας Σ.Υ. , η ποινική ρήτρα που προβλέπε-

ται για παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίωση, τήρη-

ση και παρουσίαση του προγράμματος του έργου (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης) ορίζεται 

σε ποσοστό 1:1.000 του συμβατικού τιμήματος. 

Ποινικές ρήτρες λόγω παραλείψεων ή αμέλειας στην καθημερινή τήρηση του ημερολογίου του έργου 

 

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλ-

λεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ  για κάθε ημέρα παράλειψης 

(για σχετική ποινική ρήτρα, βλ. παρ. 4., του Άρθρου 146 του Ν. 4412/16).   

 

Ποινική ρήτρα λόγω μη υποβολής τελικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο εμπροθέσμως η τελική επιμέτρηση, επιβάλλεται 

σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο 

χιλιοστών (2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για 

την όλη σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του Άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 
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10.5.4. Επιβολή ποινικών ρητρών 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 και στην 

παρούσα Σ.Υ. 

Πρόσθετες ποινικές ρήτρες, από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο της ΣΥ, επιβάλλονται στον α-

νάδοχο εφόσον προβλέπονται  από τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Επιπλέον σημειώνεται γενικά ότι :  

Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις που χρήζουν αναγκαίων επισκευών, κοινοποιούνται στον Ανάδοχο 

με την επισήμανση σπουδαιότητας Α ( περιπτώσεις επείγουσας μορφής, που χρήζουν άμεσα ε-

πέμβασης ), ή σπουδαιότητας Β ( περιπτώσεις με χαμηλότερο βαθμό επείγοντος και ικανού δια-

θέσιμου χρόνου πριν την επέμβαση ). 

Για τις περιπτώσεις επισκευών ή επέμβασης, που η Διευθύνουσα Υπηρεσία χαρακτηρίζει ως σπου-

δαιότητας Α, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ αντιδρά και να αρχίζει επισκευές εντός 3 ωρών το 

πολύ από την κοινοποίηση της βλάβης, ή του σημείου - συμβάντος επέμβασης. 

Αντίθετα, για τις περιπτώσεις επισκευών ή επέμβασης, που η Διευθύνουσα Υπηρεσία χαρακτηρίζει 

ως σπουδαιότητα Β, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντιδρά και να αρχίζει επισκευές εντός 24 

ωρών το πολύ, από την κοινοποίηση της βλάβης, ή του σημείου - συμβάντος επέμβασης.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,  κάθε χρονική στιγμή, να έχει σε ετοιμότητα ένα ( 1 )  συνεργείο 

τουλάχιστον για αντιμετώπιση περιπτώσεων σπουδαιότητας Α. 

Αποκλίσεις των παραπάνω χρονικών ορίων από τον Ανάδοχο, ή τον αριθμόν των αναγκαίων διαθέ-

σιμων συνεργατών που η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα επισημάνει, θα την οδηγεί σε χρηματική μείω-

ση από επόμενη πιστοποίηση του Αναδόχου, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κάθε φορά από 

την Διευθύνουσα Υπηρεσία με βάση την έκταση, την σπουδαιότητα, τις συνέπειες και τα τυχόν πα-

ράπλευρα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, από την μη έγκαιρη επέμβαση του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 11.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

11.1. Δοκιμές & έλεγχοι 

(1) Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα εκτελούνται  οι αναγκαίες  δοκιμές.  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, 

συνδρομή, συμβατικό ή άλλο τεύχος ή πληροφορία,  καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και 

το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την 

απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιμών που προδια-

γράφονται στα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που 

απαιτούνται για την δοκιμές αυτές.  

(3) Σε σχέση με την καταλληλότητα υλικών, ελαττώματα και παραλείψεις συντήρησης  και 

αστοχίας των δοκιμών και ελέγχων μονάδας ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 159 

του Ν. 4412/16. 

11.2. Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιμών  

(1) Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιμών οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, 

η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για την άμεση 

διεξαγωγή των δοκιμών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις δοκιμές στις προ-

θεσμίες που θα ορίζεται στην εντολή. 
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(2) Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας διορίας, ο 

ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελέσει, με ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασμό του 

Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσματα των δοκιμών.  Στην περί-

πτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν πα-

ρών και τα αποτελέσματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα. 

ΑΡΘΡΟ 12.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Ανάδοχος ΔΕΝ θα λειτουργήσει τα νέα έργα που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της 

εργολαβίας του, για καμία περίοδο, καθώς λόγω της φύσης του έργου, ΔΕΝ ΠΡΟ-

ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

(1) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, 

ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν. 4412/16.  

(2) Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεω-

μένος να επιθεωρεί  τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και 

να αποκαθιστά κάθε βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπό-

μενα από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συ-

ντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και: 

- οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των  εργασιών πολιτικού μηχανικού.  

- οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

(3) Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρε-

σία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλά-

βες, οπότε η σχετική δαπάνη θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. 

Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του 

Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την επισκευή των βλαβών. Εάν ο Ανάδο-

χος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η 

είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με ο-

ποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο 

(4) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να  ενημερώνει  το ημερολόγιο των 

εργασιών συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρη-

σης. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που 

διαπιστώθηκαν και ο τρόπος αποκατάστασής τους. Με την λήξη της συντήρησης θα 

παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία. 

(5) Τριάντα ημερολογιακές ημέρες πριν την λήξη του χρόνου συντήρησης ο ανάδοχος 

πρέπει με σχετική επιστολή του να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία : 

- την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συντήρησης με ευθύνη του. 

- τις εργασίες συντήρησης που θα πραγματοποιήσει στο διάστημα των τριάντα ημε-

ρών. 

ΑΡΘΡΟ 14.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

(1) Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των: 

i. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών, 
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ii. Διοικητικής παραλαβής για χρήση, 

iii. Προσωρινής παραλαβής του έργου, 

iv. Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, 

v. Οριστικής παραλαβής του έργου, 

ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν. 4412/16.  

(2) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής,  του έργου από τον ανάδοχο, εκδίδε-

ται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Άρθρο 168 του Ν. 4412/16.  

(3) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του Άρθρου 170 του Ν. 4412/16.  

(4) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, 

ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν. 4412/16. Ο χρό-

νος αυτός εκκινεί μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου από τον α-

νάδοχο. 

(5) Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής 

συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 

172 του Ν. 4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου το οποίο 

θα είναι συνταγμένο στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα εγχειρίδια ξένων κατασκευαστών 

/ προμηθευτών, τα οποία μπορεί να είναι συνταγμένα και στην αγγλική. Το Μητρώο του 

έργου θα υποβληθεί με το πέρας των εργασιών.  

Όλα τα στοιχεία αυτά του Μητρώου του Έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους 

θα υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή, ως ορίζεται στο τέλος του παρό-

ντος Άρθρου. 

Ειδικότερα, το Μητρώο του Έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

(1) Πίνακα Απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα 

όλα τα επιμέρους έργα και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός. 

(2) Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμε-

τρα, συντεταγμένες) μαζί με σχέδια απεικόνισης αυτών. 

(3) Τεύχος τυχόν γεωτεχνικών ερευνών και μελετών που εκπόνησε ο ανάδοχος. 

(4) Αντίγραφα κάθε σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου, τυπο-

ποιημένων διαστάσεων κατά DIN, με αριθμούς προοδευτικής αρίθμησης, με όλες τις 

μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις. Τα σχέδια θα συνοδεύονται από 

τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέσματα των σημειούμενων δοκιμών και ελέγχων. Όλα 

τα σχέδια θα είναι κατασκευαστικού επιπέδου και θα φέρουν την ένδειξη «ΟΠΩΣ ΚΑ-

ΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ». 

(5) Φωτογραφίες  έγχρωμες  από τις διάφορες φάσεις κατασκευής.  
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Η υποβολή του Μητρώου του Έργου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποτελεί προαπαι-

τούμενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου επι-

σύρει την επιβολή ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο (βλ. παρ. 10.5.3. παρούσας Σ.Υ.). 

ΑΡΘΡΟ 16.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

16.1. Περιεχόμενα τιμών μονάδας του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο  

(1) Συμβατικές τιμές μονάδας για την υπόψη Σύμβαση ορίζονται:  

i. Οι τιμές των επιμέρους τμημάτων του έργου (Άρθρων ή Φυσικών Μερών) του 

Τιμολογίου για την πλήρη κατασκευή και δομικές του έργου. 

Αναλυτικά το περιεχόμενο των τιμών μονάδας του Τιμολογίου περιγράφονται στους 

γενικούς όρους του Τεύχους Τιμολόγιο Προσφοράς  

(2) Οι ως άνω συμβατικές τιμές μονάδας αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά 

νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου που ορίζεται 

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία - συντήρηση των έργων, καλύπτοντας 

όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την επιφύλαξη των περί 

αναθεώρησης τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδό-

χου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 

(3) O Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των κα-

θοριζομένων (με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, 

δώρων λόγω εορτών, αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση ά-

δειας με αποδοχές, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων 

εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων (IKA 

κτλ). 

(4) H καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων σύμφωνα με την Διακήρυξης και τις ι-

σχύουσα νομοθεσία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής απόδειξης πριν 

από την πληρωμή των λογαριασμών. 

(5) O Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσης μεταφορικών 

μέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠA και τον ειδικό φόρο του 

Άρθρου 17 του NΔ.3092/54 επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό, πάσης φύσης υ-

λικών, εφοδίων κτλ και από τους φόρους κτλ., που αναφέρονται στο NΔ.4486/65 

(ΦEK 131A) και NΔ.4535/66 (ΦEK165A) περί Φορολογικών Διατάξεων, όπως ισχύ-

ουν σήμερα. 

(6) Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος 

ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με τον 

N.2366/53 (ΦEK 83A) και τον N.1081/71 (ΦEK 273A) και την εγκύκλιο B19/79. 

16.2. Τροποποιήσεις 

(1) Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προ-
ϋποθέσεις του Άρθρου 156 του Ν.4412/16, να επιφέρει μικροτροποποιήσεις στη 
μορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των εργασιών, αν η αρ-
τιότητα η/και λειτουργικότητα το επιβάλλουν χωρίς αλλαγή του σχεδίου του έργου. Ο 
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Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας.  

Η κοστολόγηση των νέων εργασιών θα γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρ-
θρου 156 του Ν.4412/16. 

(2)               Ο καθορισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών θα γίνεται όπως ορίζεται στις δια-
τάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. Στις τιμές που θα συνταχθούν με βάση του 
παραπάνω θα εφαρμόζεται η τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Για τον λόγο αυτό 
θα πρέπει μετά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου να εγκρίνεται βοη-
θητικός προϋπολογισμός του έργου με ανάλυση των κατ’ αποκοπή τμημάτων στις επί 
μέρους εργασίες του ανά κατηγορία και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Τιμολόγια του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

16.3. Αναθεώρηση τιμών 

Η αναθεώρηση των τιμών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 

16.4. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί  

Γενικά ισχύουν τα Άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/16 με τις εξής διευκρινίσεις: 

(1) Το συμβατικό τίμημα θα πληρώνεται με βάση τμηματικές πιστοποιήσεις του αναδό-

χου. Οι πιστοποιήσεις θα συντάσσονται για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί,  και θα 

έχουν εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

(2) Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 

4412/16 και την οικεία Διακήρυξη. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρή-

τρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των συμβατικών τευχών) αυτές θα απομειώ-

νουν το πιστοποιούμενο ποσό. 

(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών να προσκο-

μίζει και τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής τελών των κάθε φύσης χρησιμοποιουμέ-

νων στο έργο μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

(4) Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική μορφή ως αρχείο Η/Υ, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία.  

16.5. Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.5 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16.  

16.6. Πληρωμές 

Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 152 έως 156 του Ν. 4412/16. 

16.7. Καθυστέρηση πληρωμών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 137 και στην παρ. 9 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16.  

16.8. Προκαταβολή 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της οικείας Διακήρυξης. 
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16.9. Πληρωμή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων 

(1) Πριν την προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, θα 

προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παρα-

στατικά καταβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέ-

θηκε στον τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό το ποσοστό που προβλέπεται ως κρά-

τηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137 

Α/24-8-93). 

(2) Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 72 του Ν. 

4412/16.  

16.10. Δήλωση περάτωσης εργασιών 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 του Ν. 4412/16.  

16.11. Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίηση τελικής πληρωμής 

Ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 12 και 13 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16.  

16.12. Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων 

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 13 του Άρθρου 152 του Ν. 4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 17.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

17.1. Έκπτωση Αναδόχου 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν. 4412/16. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται 

υποχρεωτικά κατά του Αναδόχου εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του ως 

άνω Άρθρου. 

17.2. Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική πρόσκληση) 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του Άρθρου 160 του Ν. 4412/16. 

17.3. Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυση της σύμβασης 

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Ν. 4412/16. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 

του Άρθρου 161 του Ν. 4412/16. 

17.4. Αποζημίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης  της σύμβασης  

Για την αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης από τον Φορέα κατα-

σκευής ή τον ΚτΕ, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 163 του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

18.1. Δικαίωμα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 152 (παρ. 9) και Άρθρου 161 του Ν. 

4412/16. Ειδικότερα, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης εάν συντρέ-

χει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του ως άνω Άρθρου 161. 
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18.2. Διάλυση της σύμβασης από τον Ανάδοχο 

Ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 161 του Ν. 4412/16. Οι όροι και προϋπο-

θέσεις που ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσεις διάλυση της σύμβασης αναφέρονται στην παρ. 

2 του ως άνω Άρθρου. 

18.3. Αποζημίωση ανάδοχου λόγω διάλυσης  της σύμβασης  

Στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, εφαρμόζονται οι δια-

τάξεις του Άρθρου 163 του Ν. 4412/16.  

18.4. Ματαίωση διάλυσης  

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 106 του Ν. 4412/16.  

Δεν προβλέπεται δυνατότητα εξαγοράς μελετών τεχνικών λύσεων στο συγκεκριμένο έργο 

(παρ. 7, άρθρου 106, Ν. 4412/16).  

ΑΡΘΡΟ 19.  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

19.1. Εγγυήσεις 

Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στην 

παρ. 4.2 της παρούσας ΣΥ. 

19.2. Ευθύνη Αναδόχου 

(1) Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο για την εφαρμογή 

των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι 

ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλ-

λάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 

(2) Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών 

που θα χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών 

κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και 

σχεδίων. 

(3) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για τις κατασκευαστικές μεθόδους, τις χρήσεις υλι-

κών, τη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων 

και διαμόρφωσης των έργων, τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, και τα 

στοιχεία των μόνιμων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών 

που θα εκπονηθούν από αυτόν. 

(4) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπρο-

σώπων του, του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο ΑΡ-

ΘΡΟ 20.  της παρούσας ΣΥ. 

(5) Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκατα-

στάσεις του Αναδόχου στον τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παρ.1, του Άρθρου 157 

του Ν. 4412/16  μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου 

«κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο 

ΑΡΘΡΟ 20. της παρούσας ΣΥ. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προ-

κύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Ανα-

δόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαι-
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τιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές 

δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν 

αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι 

τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ. 20.4.2. της παρούσας ΣΥ.  

(6) Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι συμβατικές Τεχνικές Προδια-

γραφές. Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, 

(εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή 

δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας 

βίας όπως ορίζεται στην παρούσα ΣΥ (βλ. ΑΡΘΡΟ 21. της παρούσας ΣΥ) που δεν 

έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανά-

δοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από ο-

ποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρί-

τους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του. 

(7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήμα-

τος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του ερ-

γοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως 

και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες 

κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος 

κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 

υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να 

δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση ή και να εγείρει 

αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανω-

τέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

(8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέ-

τρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο 

μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤεΠρο. 

(9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 172 του Ν. 4412/16. 

19.3. Ευθύνη ΚτΕ 

(1) Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τα οριζόμενα στο 

ΑΡΘΡΟ 2. της παρούσας ΣΥ.  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, κατά το 

βαθμό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που ορίζονται στο ΑΡ-

ΘΡΟ 20. της παρούσας ΣΥ, ο ΚτΕ αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλού-

μενες από αποδεδειγμένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στην παρ. 

20.3. της παρούσας ΣΥ. 

(2) Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν 

έργα υποστούν ζημιές, προκαλούμενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ, σύμ-

φωνα με τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο, θα ειδοποιήσει εγγράφως 

προς τούτο την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/και πληρωμής 

του κόστους αποκατάστασης των ζημιών στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από 

τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που ορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 20. της παρούσας ΣΥ, κατά 

τα οριζόμενα στην παρούσα και στο Άρθρο 157 του Ν. 4412/16. 
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19.4. Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα 

(1) Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα, λογισμικό ή τρόποι εργασίας, από τα 

απαιτούμενα για το έργο, καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωμάτων για τη 

χρησιμοποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από τον 

ΚτΕ. 

(2) Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή πα-

ράνομη χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ., 

που καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα ευρεσιτε-

χνίας. 

(3) Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιμα ή αθέλητα, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο 

τρόπο τα ανωτέρω δικαιώματα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπερι-

φορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις: 

i. Ο ΚτΕ δικαιούται, με μονομερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον 

πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση 

το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώματα (πνευματικά, βιομηχανικά ή 

ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί 

από τον κάτοχο του δικαιώματος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν 

έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο ΑΡΘΡΟ 20. 

της παρούσας ΣΥ ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή. 

ii. Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

ΑΡΘΡΟ 20.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

20.1. Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης 

(1) Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και 

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την 

ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ.400/70 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους 

της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

(2) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβο-

λαίων. 

(3) Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.Δ.400/1970.  Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του ΝΔ.400/1970 και 

συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου. 

(4) Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδα-

πή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέ-

πεται από το ΝΔ.400/1970, όπως ισχύει. 

(5) Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμ-

βαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλι-

στικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κτλ., 

και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε 
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πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλι-

στηρίων. 

(6) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως 

- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβα-

τικών τευχών και 

- θα τυγχάνουν της αποδοχής  του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων αντα-

ποκρίνονται στους όρους των συμβατικών τευχών. 

(7) Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφα-

λιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων 

της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

(8) Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το 

Ν.489/76 και το ΠΔ.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμέ-

νει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου. 

(9) Ο Ανάδοχος οφείλει, με μέριμνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις 

που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλι-

σης) που αναφέρονται στις παρ. 20.4., 20.5. και 20.6. και σύμφωνα με τις ειδικές α-

παιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 20.7. του παρόντος Άρθρου. 

(10) Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που ανα-

λαμβάνουν για το παρόν έργο και θα έχουν δόκιμη δραστηριότητα σε χώρες - μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και του ΕΟΧ. 

(11) Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ. 

(12) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών : 

- κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζομένων 

- κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος 

- κάθε στοιχείο από τις έρευνες / μελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά 

την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων 

- κάθε στοιχείο από τις μελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου. 

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών 

του κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών. 

(13) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 

- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές.  

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος. 

- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων. 

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Ανα-

δόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

(14) Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της παρ. 20.4. της παρούσας 

ΣΥ, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση, 

στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος Άρθρου της ΣΥ και ότι με 

το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαι-

τήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα. Όμοια, κατά την υποβολή του ασφαλι-

στηρίου της παρ. 20.6. της παρούσας ΣΥ, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο 
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του συγκεκριμένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των 

μελετητών / συμβούλων (Annual open cover) με όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητού-

μενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ιδίου 

περιεχομένου με την προηγούμενη υποπαράγραφο. 

(15) Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 

i. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτι-

κά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που 

έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως της παρ.2, του Άρθρου 

23 του ΝΔ.400/1970 είναι άκυρο. 

ii. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν 

έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

20.2. Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις 

υποχρεώσεις του 

(1) Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστι-

κής σύμβασης ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ε-

φαρμοστεί η διαδικασία έκπτωσης σύμφωνα με το Άρθρο 160 του Ν. 4412/16. 

(2) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφα-

λιστικές του υποχρεώσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες 

του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις). Τα ασφάλιστρα 

και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης(εων) θα καταβληθούν από τον 

Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.  

(3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, θα 

ισχύσουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4., (3) της παρούσας ΣΥ, με τη διευκρίνιση 

ότι οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 

- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους, 

- και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο 

των οφειλομένων ποσών. 

(4) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 

το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση 

των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με 

χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά προηγούμενη ειδοποίηση του τελευ-

ταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλί-

στρων που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμ-

φωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος.   

(5) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν μπο-

ρεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύμφωνα 

με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ 

έχει το δικαίωμα να εισπράξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 

20.2., (3). 

(6) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλι-

στική σύμβαση, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε 

ζημιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη 
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για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζημίω-

σης κτλ., σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας 

του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωμα να εισπρά-

ξει τα οφειλόμενα σύμφωνα με τη ως άνω παράγραφο 20.2. (3). 

(7) Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδό-

χου, το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των 

ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν 

τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω. 

20.3. Διαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων 

(1) Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συμβάσεις όσον αφορά τη συμβατότητα των όρων 

της ασφαλιστικής σύμβασης με τους όρους του παρόντος Άρθρου και των λοιπών 

όρων των συμβατικών τευχών. 

(2) Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συμ-

φωνητικού, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των παραγράφων 20.4. και 20.6. της παρού-

σας ΣΥ. Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης της / των ασφαλιστικής / 

ών εταιρίας / ιών (Cover Note Policy) συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση της 

παραγράφου 20.1. (14) της παρούσας ΣΥ. 

(3) Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προ-

καταβολής των ασφαλίστρων. Επισημαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει 

περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα για την απαρέγκλιτη εφαρμογή όλων 

των σχετικών απαιτήσεών του. 

(4) Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Ανάδοχος 

οφείλει πλήρη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ.  Προς τούτο, εντός δέ-

κα πέντε (15) ημερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει 

την αναμορφωμένη ασφαλιστική σύμβαση προς επανέλεγχο. 

(5) Αν και η νέα ασφαλιστική σύμβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον 

ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρμόσει τις προβλέψεις της παραγράφου 20.2., (1) της 

παρούσας ΣΥ. 

(6) Σε περίπτωση συμφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο α-

σφάλιστρο και να υποβάλει στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύμβαση με τα α-

ποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην προθεσμία που ορίζεται στην 

παρ. 10.2.2 της παρούσας ΣΥ. 

(7) Ο  έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ανά-

δοχο, ούτε απομειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο 

και γενικά τη σύμβαση του έργου. 

(8) Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία των ανωτέρω παραγράφων 20.3., (4) ή 

(5), ο ΚτΕ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 160 του 

Ν. 4412/16 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με ασφαλιστική εταιρία της επι-

λογής του και στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνη του Αναδόχου. 
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20.4. Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου 

20.4.1. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και 

σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομο-

θεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπρο-

σαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά δια-

στήματα, την αναπροσαρμογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το 

πραγματικό συμβατικό τίμημα του έργου. 

(3) Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή κατα-

στροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αι-

τία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα / πα-

ράλειψη ή λάθος της μελέτης οπουδήποτε και αν προέρχεται ή / και κατασκευή, ελατ-

τωματικά ενσωματωμένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασμένη εργασία, πλημμελή / ελλιπή 

συντήρηση κτλ.  Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και 

εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας) 

- βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και 

ζημιογόνα συμβάντα (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας). 

Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή 

τους μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

(4) Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να μην περιλαμβάνει ζημιές προκαλούμενες 

από τις αιτίες που θεμελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόμενα στο 

ΑΡΘΡΟ 21. της παρούσας ΣΥ.  

(5) Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται 

του δικαιώματος της υποασφάλισης. 

(6) Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι μόνι-

μες ή / και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και 

ο εν γένει μηχανικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έρ-

γου. 

(7) Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά την 

ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 

20.4.2. Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) 

(1) Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων 

και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματι-

κές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και 

κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και εξαιτίας των 

εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου 

και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται 

στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.  Θα καλύπτονται επίσης 

και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις. 
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(2) Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων θα είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται παρακάτω: 

- Για υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα τρίτων, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιωθέντων τρίτων : 800.000 €  

- Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ’ άτομο και ατύχη-

μα:  250.000 € 

- Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων μετά από ομαδικό α-

τύχημα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων: 1.000.000 € 

(3) Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται για όλη τη διάρκεια 

της ασφάλειας σε 1.800.000 €.   

(4) Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το 

πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

20.4.3. Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού  

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασι-

κός ή εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατα-

σκευή του έργου.   

(2) Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και 

την ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη 

θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου 

τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 

ζημιάς (εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / η-

λεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, αν-

θρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ 

αποζημίωση για τυχόν ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περί-

πτωση ανωτέρας βίας. 

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους 

τυχαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου. 

20.5. Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου 

(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το 

προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις. 

(2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 

του, ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή ε-

ταιρίες, αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προ-

σωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΙΚΑ. Η υπο-

χρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποια-

δήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης 

συνεργάτες του Αναδόχου.  
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(3) Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων του παρόντος Άρθρου, ο δε Ανά-

δοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματο-

ποίηση των υπόψη ελέγχων. 

(4) Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 

το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. 

20.6. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συμβούλων μηχανικών / μελετητών 

(1) Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, με ανεξάρτητο ασφαλιστή-

ριο, της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών και τυχόν συμβούλων που θα 

χρησιμοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση μελετών για το έργο έναντι κινδύνων ή συνε-

πειών που θα απορρέουν από σφάλματα ή παραλείψεις εκ μέρους των μελετητών / 

συμβούλων (Professional Indemnity Insurance - Project cover).  Στην περίπτωση που 

ο μελετητής ή ένας ή περισσότεροι επί μέρους μελετητές (από ομάδα μελετητών) δια-

θέτουν ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), 

με όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούμενα, τότε είναι δυνατό αυτά να χρησιμοποιη-

θούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριμένης απαίτησης. 

(2) Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των μελετητών (για τις μελέτες που εκπο-

νήθηκαν από τον ίδιο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΣΥ) που απορρέει από 

τον Αστικό Κώδικα και από το Ν. 4412/16.  Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωματικές 

βλάβες / θάνατο και άμεσες / έμμεσες υλικές ζημίες τρίτων που απορρέουν από αμέ-

λεια / σφάλμα / παράλειψη σε σχέση με την εκπονηθείσα μελέτη ή τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες Συμβούλου.  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δι-

καστικά έξοδα και δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασμού, αναθεώ-

ρησης ή διόρθωσης της μελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του μελετητή. 

(3) Τα όρια αποζημίωσης για ενδεχόμενες ζημιές αποδιδόμενες σε επαγγελματική ευθύ-

νη μελετητή / συμβούλου ορίζονται ως εξής:  

- Ανά απαίτηση τουλάχιστον 800.000 € 

- Ανώτατο αθροιστικό όριο κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλειας τουλάχιστον 

1.800.000 €.  

(4) Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των μελετών από 

τον ΚτΕ δεν περιορίζει τις ευθύνες του ασφαλιστή. 

(5) Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκομίζεται στον ΚτΕ, 

μαζί με το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παρ. 20.4. 

της παρούσας ΣΥ για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου. 

Δεκτή γίνεται επίσης επίσημη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών 

(Cover Note Policy) συνοδευμένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 20.1. (14), 

ανωτέρω.   

(6) Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητών / συμβού-

λων θα θεωρείται η εξαετία από την έγκριση του μητρώου του έργου. 

20.7. Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 20.4. και 20.6. της παρούσας ΣΥ θα πε-

ριλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
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(1) Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόμενος» περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύ-

σης προσωπικό που απασχολεί με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν 

στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα 

αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλμένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι / Μελετητές 

του έργου. 

(2) Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύμ-

βουλοι του ΚτΕ (ή / και των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται 

τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυ-

ψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων» (cross 

liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόμενων φορέων. 

(3) Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 

- ή / και των υπεργολάβων, μελετητών και συμβούλων του 

- ή / και του ΚτΕ 

- ή / και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή / και των συμβούλων τους 

- ή / και μέρους ή / και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημιά από πράξη 

ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευ-

θύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη ή / και ζημιά που προκλή-

θηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα 

καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται με 

την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα 

όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

(4) Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προ-

κειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά 

κτλ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυ-

τό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική 

εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή 

άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου 

κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην 

Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να κα-

ταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της τελευταίας για το 

σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία με κα-

νένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέ-

ουν από τη σύμβαση. 

(5) Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της 

Υπηρεσίας, των εντεταλμένων οργάνων της, των συμβούλων της, των συνεργατών 

της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη 

ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των ανωτέρω προσώπων. 

(6) Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγ-

γραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική 

ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την Υ-

πηρεσία. 
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(7) Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 20.4. και 20.6. της παρούσας ΣΥ, 

θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας ή / και των Συμβούλων της ή / και του 

προσωπικού των, που απορρέει από το Άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 

Προστήσαντος). 

ΑΡΘΡΟ 21.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

21.1. Ορισμός της ανωτέρας βίας – γενικές επισημάνσεις 

(1) Για βλάβες στο έργο που προέρχονται από ανωτέρα βία, ισχύουν οι διατάξεις του 

Άρθρου 157 του Ν. 4412/16.   

(2) Ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω περιστάσεις 

που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών: 

i. πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα,  

ii. ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση 

της συνταγματικής τάξης της χώρας, εμφύλιος πόλεμος, 

iii. βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπερ-

γολάβους του και το προσωπικό του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική α-

νταπεργία εργοδοτών,  

iv. ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα 

ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε 

πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή του προσωπι-

κού του, 

v. άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και που: 

- δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη,  

- δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συ-

ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ.,   

- δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέ-

λευσή τους με ενέργειες εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

(3) Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπά-

θεια για την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέ-

λεσμα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

(4) Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το 

αφορούν, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος. 

21.2. Ειδοποίηση για ανωτέρα βία 

(1) Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρε-

μποδιστεί στην εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, 

τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το γεγονός ή τις περιστάσεις που 

αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις τις 

οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατε-

θεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέ-

τον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή 

της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν πρόκειται για 

έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προ-

θεσμία ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. 
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(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν 

θα ισχύσει για υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με 

την καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος σύμφωνα με τη σύμβαση. 

21.3. Συνέπειες ανωτέρας βίας 

Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη 

ειδοποίηση κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 21.1. της παρούσας. 

21.4. Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο 

Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δι-

καιούται, στα πλαίσια της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώ-

πισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ευρύτερους ή ευ-

νοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο, η υπόψη υποχρέωση ειδικότε-

ρης αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν απαλ-

λάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων 

έναντι του ΚτΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. 

21.5. Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση 

Εφόσον η εκτέλεση όλων των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική 

περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που 

έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 21.2. της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να 

ζητήσει λύση της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο ΑΡΘΡΟ 18. της παρούσας ΣΥ. 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  

22.1. Αξιώσεις Αναδόχου 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 174  του Ν. 4412/16. 

22.2. Επιλύσεις διαφορών 

Για την επίλυση διαφορών (Διοικητική, Δικαστική και Διαιτητική), ισχύουν τα οριζόμενα στα 

αντίστοιχα Άρθρα 174, 175 και 176 του Ν. 4412/16. 

 

 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,       …….…………/2019 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. 
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ΠΑΝ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

ΔΡ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

…………………………… 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση του Δ.Σ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

 

 
 

 

                                                      

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. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. ΣΚΟΠΟΣ  ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο 

Τοπικό Διαμέρισμα Ριζόμυλου, της Δ.Ε. Κάρλας, του Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας με 

σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού και την αντιμετώπιση των άμεσων 

προβλημάτων κατακλύσεων από όμβρια νερά σε αρκετούς δρόμους του οικισμού.  

Η περιοχή μελέτης σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην αποστράγγιση των 

υδάτων και την αποχέτευση των πλημμυρικών παροχών λόγω των μικρών κλίσεων του 

εδάφους και την έλλειψη επαρκών φυσικών αποδεκτών εντός του οικισμού.  

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

Το δίκτυο των ομβρίων στο Ριζόμυλο αποτελείται από 10 συλλεκτήριους αγωγούς Ο-1 

έως Ο-10  και που συλλέγουν και μεταφέρουν τα όμβρια από το δυτικό άκρο προς το 

χαμηλότερο ανατολικό άκρο του οικισμού και τα διαθέτουν απευθείας στην αποχετευτική 

κεντρική τάφρο που διέρχεται στα ανατολικά του οικισμού, με εξαίρεση τον Ο-10 που 

εκβάλλει σε κανάλι απορροής εντός του οικισμού.  

 

Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων του Ριζόμυλου ανέρχεται σε 5.322 m και 

αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ400 – Φ1000. 

 

Οι αγωγοί θα συλλέγουν τα όμβρια από πολλαπλά σημεία μέσω φρεατίων υδροσυλλογής 

που τοποθετούνται εκατέρωθεν του δρόμου και συνδέονται μέσω τοπικών αγωγών με τους 

κεντρικούς αγωγούς.  

Αναλυτικότερα οι αγωγοί  ομβρίων είναι οι ακόλουθοι :  

α) Αγωγός Ο-10. Είναι πρωτεύον αγωγός ομβρίων που αποχετεύει την περιοχή δυτικά 

του λόφου του οικισμού. Ο αγωγός ξεκινά με δύο παράλληλους κλάδους κατάντη του 

Επαρχιακού δρόμου Λάρισας με κατεύθυνση προς ανατολικά που οδεύουν μέχρι το 

χαμηλότερο δρόμο και στη συνέχεια στρέφεται προς νότια για να καταλήξει σε 

υφιστάμενο επιφανειακό κανάλι του οικισμού που οδηγεί προς την κεντρική τάφρο. 

Στη διαδρομή του ο αγωγός συλλέγει τα όμβρια του δρόμου και των κάθετων δρόμων 

μέσω 46 φρεατίων υδροσυλλογής (30 μονά και 16 διπλά). Ο αγωγός μαζί με τον 

κλάδο έχει μήκος 690 μ και  είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ400-Φ800 από 

πλαστικούς σωλήνες και οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες.   
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β) Αγωγός Ο-9. Είναι πρωτεύον αγωγός ομβρίων που αποχετεύει τον βορειότερο δρόμο 

του οικισμού. Ο αγωγός ξεκινά κατάντη του Επαρχιακού δρόμου Λάρισας με 

κατεύθυνση προς ανατολικά και οδεύει κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κατάντη 

άκρο (ανατολικό όριο οικισμού) όπου εκβάλλει στην αποχετευτική τάφρο. Στη 

διαδρομή του ο αγωγός συλλέγει τα όμβρια του δρόμου και των κάθετων δρόμων 

μέσω 38 φρεατίων υδροσυλλογής (26 μονά και 12 διπλά). Ο αγωγός έχει μήκος 621 μ 

και  είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ400-Φ600 από πλαστικούς σωλήνες.   

 

γ) Αγωγός Ο-8. Είναι πρωτεύον αγωγός ομβρίων που αποχετεύει τον αμέσως νοτιότερο 

δρόμο του οικισμού. Ο αγωγός ξεκινά κατάντη του Επαρχιακού δρόμου Λάρισας με 

κατεύθυνση προς ανατολικά και οδεύει κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κατάντη 

άκρο (ανατολικό όριο οικισμού) όπου εκβάλλει στην αποχετευτική τάφρο. Στη 

διαδρομή του ο αγωγός συλλέγει τα όμβρια του δρόμου και των κάθετων δρόμων 

μέσω 46 φρεατίων υδροσυλλογής (26 μονά και 20 διπλά). Ο αγωγός έχει μήκος 681 μ 

και  είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ400-Φ600 από πλαστικούς σωλήνες.  

 

δ) Αγωγός Ο-7. Είναι πρωτεύον αγωγός ομβρίων που αποχετεύει τον αμέσως νοτιότερο 

δρόμο του οικισμού. Ο αγωγός ξεκινά κατάντη του Επαρχιακού δρόμου Λάρισας με 

κατεύθυνση προς ανατολικά και οδεύει κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κατάντη 

άκρο (ανατολικό όριο οικισμού) όπου εκβάλλει στην αποχετευτική τάφρο. Στη 

διαδρομή του ο αγωγός συλλέγει τα όμβρια του δρόμου και των κάθετων δρόμων 

μέσω 38 φρεατίων υδροσυλλογής (26 μονά και 12 διπλά). Ο αγωγός έχει μήκος 676 μ 

και  είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ400-Φ600 από πλαστικούς σωλήνες.  

 

ε) Αγωγός Ο-6. Είναι πρωτεύον αγωγός ομβρίων που αποχετεύει τον αμέσως νοτιότερο 

δρόμο του οικισμού. Ο αγωγός ξεκινά κατάντη του Επαρχιακού δρόμου Λάρισας με 

κατεύθυνση προς ανατολικά και οδεύει κατά μήκος του δρόμου που περνάει από την 

πλατεία μέχρι το κατάντη άκρο (ανατολικό όριο οικισμού) όπου εκβάλλει στην 

αποχετευτική τάφρο. Στη διαδρομή του ο αγωγός συλλέγει τα όμβρια του δρόμου και 

των κάθετων δρόμων μέσω 74 φρεατίων υδροσυλλογής (40 μονά και 34 διπλά). Ο 

αγωγός μαζί με τον κλάδο έχει μήκος 1.085 μ και  είναι ονομαστικής διαμέτρου 

Φ400-Φ1000 από πλαστικούς σωλήνες και οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες.   

 

στ) Αγωγοί Ο-3, 4, 5. Είναι τοπικοί αγωγοί ομβρίων που αποχετεύει την περιοχή 

ανατολικά του λόφου και καταλήγουν απευθείας στην αποχετευτική τάφρο. Στη 

διαδρομή τους οι αγωγοί συλλέγουν τα όμβρια των ανάντη και των κάθετων δρόμων 

μέσω 30 φρεατίων υδροσυλλογής (17 μονά και 13 διπλά). Οι αγωγοί έχουν συνολικό 

μήκος 432 μ και  είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ400 από πλαστικούς σωλήνες.   

 

ζ) Αγωγός Ο-2. Είναι πρωτεύον αγωγός ομβρίων που αποχετεύει τον δρόμο νότια του 

επιφανειακού καναλιού. Ο αγωγός ξεκινά από το ανάντη άκρο με κατεύθυνση προς 

ανατολικά και οδεύει κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κατάντη άκρο (ανατολικό όριο 
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οικισμού) όπου εκβάλλει στην αποχετευτική τάφρο. Στη διαδρομή του ο αγωγός 

συλλέγει τα όμβρια του δρόμου και των κάθετων δρόμων μέσω 46 φρεατίων 

υδροσυλλογής (32 μονά και 14 διπλά). Ο αγωγός έχει μήκος 630 μ και  είναι 

ονομαστικής διαμέτρου Φ600-Φ800 από πλαστικούς σωλήνες και οπλισμένους 

τσιμεντοσωλήνες.   

 

η) Αγωγός Ο-1. Είναι πρωτεύον αγωγός ομβρίων που αποχετεύει τον  νοτιότερο δρόμο 

του οικισμού. Ο αγωγός ξεκινά από το ανάντη άκρο με κατεύθυνση προς ανατολικά 

και οδεύει κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κατάντη άκρο (ανατολικό όριο οικισμού) 

όπου εκβάλλει στην αποχετευτική τάφρο. Στη διαδρομή του ο αγωγός συλλέγει τα 

όμβρια του δρόμου και των κάθετων δρόμων μέσω 28 φρεατίων υδροσυλλογής (12 

μονά και 16 διπλά). Ο αγωγός έχει μήκος 507 μ και  είναι ονομαστικής διαμέτρου 

Φ400-Φ600 από πλαστικούς σωλήνες.   

 

Έργα τελικής απορροής 

Η τελική διάθεση των ομβρίων από τους αγωγούς Ο-1 έως Ο-9 γίνεται στην υφιστάμενη 

αποχετευτική τάφρο που διέρχεται στο ανατολικό όριο του Ριζόμυλου και με μικρή κλίση 

οδηγεί τις απορροές των εκατέρωθεν εκτάσεων προς τον ταμιευτήρα της Κάρλας. Στις 

θέσεις εκβολής των αγωγών θα γίνει τεχνικό προστασίας του αγωγού και του πρανούς με 

τοπική επένδυση με σκυρόδεμα. Επίσης, για την αποτελεσματικότερη ροή των ομβρίων 

στην ανεπένδυτη τάφρο, θα πρέπει να γίνεται περιοδικός καθαρισμός αυτών από τη 

φυσική βλάστηση ειδικά στις θέσεις των εκβολών. 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

3.1 Υλικό και διατομές αγωγών 

 

Οι αγωγοί ομβρίων θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Αγωγοί κυκλικής διατομής, με διάμετρο Φ400-Φ600, κατασκευασμένοι από πλαστικούς 

σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο ή κατά προτίμηση 

πολυπροπυλένιο PP, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-

13476. Οι σωλήνες αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλοι για κατασκευή στεγανών και 

εύκαμπτων αγωγών, καθόσον η στεγανότητα και η ευκαμψία είναι απαραίτητες και στα 

δίκτυα ομβρίων, ενώ το μικρό τους βάρος είναι πλεονέκτημα για την εύκολη τοποθέτηση 

του στο όρυγμα. 

Αγωγοί κυκλικής διατομής, με διάμετρο Φ800-Φ1000, κατασκευασμένοι από οπλισμένους 

τσιμεντοσωλήνες κυκλικής διατομής, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-1916 με 

δακτυλίους στεγάνωσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. Οι τσιμεντοσωλήνες αυτοί 

θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλοι για κατασκευή στεγανών και εύκαμπτων αγωγών, 
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καθόσον η στεγανότητα και η ευκαμψία είναι απαραίτητες και στα δίκτυα ομβρίων. Θα 

χρησιμοποιηθούν τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120 N/m.mm, κατά ΕΛΟΤ 1916. 

 

Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων ανέρχεται σε 5.322 m και συνοψίζονται τα 

μήκη κατά διάμετρο αγωγού στον κάτωθι πίνακα. 

 

Ονομαστική 

Διάμετρος 

Μήκος 

Φ400 1.237 

Φ500 808 

Φ600 1.872 

Φ800 880 

Φ1000 525 

ΣΥΝΟΛΟΝ 5.322 

 

3.2 Θέση και βάθος αγωγών 

 

Οι αγωγοί ομβρίων θα τοποθετηθούν κατά μήκος του άξονα των δρόμων από τους 

οποίους διέρχονται, ή παραπλεύρως αυτού σε περιπτώσεις που στον άξονα υπάρχουν 

άλλα υπόγεια δίκτυα ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ακαθάρτων  (σύμφωνα με 

εκπονηθείσα –μη υλοποιηθείσα μελέτη).  

 

Στις διασταυρώσεις αγωγών ομβρίων και αποχέτευσης, που προβλέπεται να 

κατασκευαστούν στον οικισμό του Ριζόμυλου, οι αγωγοί αποχέτευσης θα διέρχονται 

τουλάχιστον 0,20 m χαμηλότερα από τους αγωγούς των ομβρίων και θα εγκιβωτίζονται 

σε σκυρόδεμα για λόγους προστασίας έναντι θραύσης. 

 

Όλοι οι αγωγοί του δικτύου των ομβρίων έχουν κλίση σχεδόν παράλληλη με τη φυσική 

κλίση του εδάφους, με μικρές μόνο παρεμβάσεις στα βάθη εκσκαφής, ώστε να επιτευχθεί 

η επιθυμητή ταχύτητα ροής. 

 

Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε τέτοιο βάθος ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των 

σωλήνων από τα υπερκείμενα φορτία των δρόμων και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η 

απορροή των ομβρίων από τα παράπλευρα φρεάτια υδροσυλλογής. Περιοριστικός 

παράγοντας στο βάθος τοποθέτησης των αγωγών είναι το βάθος των υφιστάμενων 

τάφρων και ρεμάτων εκβολής των ομβρίων. Γενικά, το βάθος τοποθέτησης των αγωγών 

ομβρίων είναι τέτοιο ώστε η επικάλυψη αυτών να είναι κατά κανόνα της τάξης του 0,70-

0,95 m που κατ΄ εξαίρεση γίνεται μεγαλύτερο, όταν οι κλίσεις του εδάφους δεν είναι 

επαρκείς.  

3.3 Ορύγματα – εγκιβωτισμός – επίχωση αγωγών 
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Το πλάτος των ορυγμάτων των αγωγών ομβρίων θα εξαρτάται από την εξωτερική 

διάμετρο του αγωγού, το πλάτος του δρόμου, καθώς και από τη θέση των υφιστάμενων 

υπόγειων δικτύων. Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι και Φ800, το πλάτος του 

ορύγματος θα ισούται με την εξωτερική διάμετρο του αγωγού αυξημένη κατά 0,70 m. Για 

αγωγούς μεγαλύτερης διαμέτρου, το πλάτος του ορύγματος θα ισούται με την εξωτερική 

διάμετρο του αγωγού αυξημένη κατά 0,80 m, ώστε να υπάρχει ικανό περιθώριο για την 

εκτέλεση των συνδέσεων, την κατασκευή των τύπων εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα και τη 

συμπύκνωση της άμμου. 

 

Τα ορύγματα θα κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή και δεν αναμένεται να 

απαιτηθούν εκτεταμένες αντιστηρίξεις, ή αντλήσεις νερών εκτός από ορισμένα χαμηλά 

τμήματα του δικτύου. Οι εκσκαφές θα γίνουν με συνήθη μηχανικά μέσα, ενώ σε 

περιπτώσεις βραχώδους εδάφους οι εκσκαφές θα γίνουν με χρήση αερόσφυρας. 

Οι αγωγοί των ομβρίων θα εδράζονται σε υπόστρωμα σκυροδέματος C12/15 πάχους 10-

12 εκ για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι Φ600 και 15-20 εκ για μεγαλύτερες 

διαμέτρους. Ο εγκιβωτισμός των αγωγών, ανάλογα με το ύψος υπερκάλυψης (επίχωσης) 

και σύμφωνα με τον έλεγχο στατικής επάρκειας αυτών θα γίνεται με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

 σε βάση από σκυρόδεμα και άμμο όταν το βάθος υπερκάλυψης του αγωγού είναι 

μεγαλύτερο του 0,70 μ. 

 σε σκυρόδεμα σε ύψος μέχρι το 50% της εξωτερικής διαμέτρου αυτών και το 

υπόλοιπο τμήμα σε άμμο για βάθος υπερκάλυψης κάτω των 0,70μ, 

 

Μετά τον εγκιβωτισμό θα γίνεται επίχωση του ορύγματος σε συμπυκνωμένες στρώσεις 

των 25 cm και μέχρι ύψος 25-30 cm από την τελική επιφάνεια του οδοστρώματος ή 

μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους όπου δεν υπάρχει ασφαλτόστρωση άνωθεν. Η 

επίχωση θα γίνεται με θραυστό υλικό λατομείου κάτωθεν ασφαλτοστρωμένων δρόμων ή 

με συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφών σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες. 

 

3.4 Φρεάτια επίσκεψης 

 

Φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται σε κάθε συμβολή αγωγών, σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης 

ή κλίσης αυτών καθώς και σε ευθύγραμμα τμήματα μεγάλου μήκους. Γενικά, στο έργο 

προβλέπονται φρεάτια ανά αποστάσεις των 50-70 m. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

τοποθετήθηκαν φρεάτια ανά μεγαλύτερες αποστάσεις, που όμως δεν ξεπερνούν τα 70 m. 

Μικρότερες αποστάσεις φρεατίων θα απαιτηθούν σε περιπτώσεις έντονων και πυκνών 

αλλαγών διεύθυνσης στην όδευση των αγωγών. Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν χυτά ή 

προκατασκευασμένα σε προκαθορισμένους τύπους, ανάλογα με τη διάμετρο των αγωγών 

και θα καλύπτονται με χυτοσιδηρά καλύμματα αντοχής τουλάχιστον 40 τον για δρόμους 
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κυκλοφορίας ή 25 τον εκτός κύριων δρόμων. Ο πυθμένας τους θα διαμορφωθεί με άοπλο 

σκυρόδεμα ώστε να σχηματίζει αυλάκια ημικυκλικής διατομής, για την καθοδήγηση της 

ροής των συμβαλλόντων αγωγών προς τα κατάντη. 

 

Τα φρεάτια επίσκεψης θα είναι ορθογωνικής διατομής και θα κατασκευαστούν σε 

προκαθορισμένους τύπους, ανάλογα με τη διατομή των αγωγών. Επειδή τα βάθη 

τοποθέτησης (επικάλυψης) των αγωγών στο έργο δεν ξεπερνούν κατά κανόνα το 1,50 m, 

οι τύποι των φρεατίων δεν θα διακριτοποιηθούν ως προς το βάθος των αγωγών. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διακρίνονται 2 τύποι φρεατίων, ανάλογα με τη διατομή των 

αγωγών: 

 Τύπος Ο-1, για αγωγούς Φ400-Φ600: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας κάτοψης με 

οριζόντια πλάκα οροφής, της οποίας η στάθμη είναι κατά 0,10 m χαμηλότερη από την 

τελική επιφάνεια του οδοστρώματος. Το ύψος του κορμού είναι μεταβλητό, ανάλογα με 

το βάθος του αγωγού. Οι εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης των φρεατίων του τύπου 

αυτού είναι 1,20 x 1,20 m και το άνοιγμα εισόδου επί της πλάκας οροφής 0,55 x 0,55 m 

ή κυκλικό με άνοιγμα 0,60μ. 

 

 Τύπος Ο-2, για αγωγούς Φ800: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας κάτοψης με 

οριζόντια πλάκα οροφής, όπως τα φρεάτια τύπου Ο-1, αλλά με εσωτερικές διαστάσεις 

κάτοψης 1,50 x 1,50 m. 

 

 Τύπος Ο-3, για αγωγούς Φ1000: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας κάτοψης με 

οριζόντια πλάκα οροφής, όπως τα φρεάτια τύπου Ο-1, αλλά με εσωτερικές διαστάσεις 

κάτοψης 1,80 x 1,80 m. 

 

 Όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, θα 

καλύπτονται με χυτοσιδηρά καλύμματα και θα φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες καθόδου 

ανά 30 cm. Τα εσωτερικά τοιχώματα των φρεατίων στην περιοχή της ροής θα 

επιχριστούν με τσιμεντοκονία 650/900 χγρ. τσιμέντου. Ο πυθμένας τους θα 

διαμορφωθεί κατάλληλα με άοπλο σκυρόδεμα, ώστε να καθοδηγεί τη ροή των 

συμβαλλόντων αγωγών προς τα κατάντη. Τα φρεάτια θα καλύπτονται άνωθεν με 

χυτοσιδηρό κάλυμμα για άνοιγμα διαστάσεων 55 Χ 55 cm αντοχής 40 τον (D400 κατά 

ΕΝ 124) ή το αντίστοιχο για κυκλικό με άνοιγμα 0,60μ. 

. 

Εναλλακτικά μπορούν να κατασκευαστούν και κυκλικά φρεάτια σύμφωνα με τα 

τυποποιημένα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ (τύπος Φ10 για αγωγούς διαμέτρους Φ400-600, 

εσωτερικής διαμέτρου 1,20μ και τύπος Φ11 για αγωγούς διαμέτρου Φ800, εσωτερικής 

διαμέτρου 1,50μ  και τύπος Φ11 για αγωγούς διαμέτρους Φ1000, εσωτερικής διαμέτρου 

1,80μ).  
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3.5 Φρεάτια υδροσυλλογής 

 

Για τη συλλογή των ομβρίων από την επιφάνεια των δρόμων και τη διοχέτευσή τους 

στους αγωγούς ομβρίων, θα κατασκευαστούν φρεάτια υδροσυλλογής σε κατάλληλες 

θέσεις κατά μήκος των δρόμων και στις διασταυρώσεις αυτών. Τα φρεάτια θα διαθέτουν 

σχάρα και θάλαμο κατακράτησης στερεών, ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση και να μη 

φράζουν εύκολα. Σε θέσεις εισροής μεγάλων επιφανειακών απορροών ή σε τμήματα 

έντονων κλίσεων των δρόμων θα τοποθετούνται διπλά φρεάτια υδροσυλλογής.  

 

Η θέση των φρεατίων υδροσυλλογής εξαρτάται από τις θέσεις των εγκάρσιων δρόμων 

κατά μήκος των συλλεκτήρων όπου εισρέουν όμβρια καθώς και τη μορφολογία των 

δρόμων κατά μήκος των αγωγών που ευνοεί τη συγκέντρωση ομβρίων (τοπικά χαμηλά 

σημεία).  Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής με τους αγωγούς των ομβρίων θα γίνει 

με αγωγούς PVC Σειράς 41 με ονομαστική διάμετρο Φ250-315 για τα διπλά, οι οποίοι θα 

εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα C12/16 των 300 kg τσιμέντου/m
3
 μέχρι ύψος 15 cm επάνω 

από το εξωρράχιο αυτών ή εναλλακτικά με τσιμεντοσωλήνες D250-300. 

 

3.6 Έργα τελικής απορροής 

 

Η τελική διάθεση των ομβρίων από τους αγωγούς Ο-2, Ο-4 Ο-5, Ο-6 και Ο-8 θα γίνεται 

σε υφιστάμενα ρέματα ή τάφρους που οδηγούν προς τη θάλασσα. Στη θέση της εκβολής 

των αγωγών θα γίνει τοπικά διάστρωση  με σκυρόδεμα C12/15 για την προστασία της 

τάφρου ή χειμάρρου από διάβρωση. Ακόμα, για την αποτελεσματικότερη ροή των 

τάφρων θα πρέπει να γίνεται περιοδικός καθαρισμός αυτών και εκχέρσωση από τη φυσική 

βλάστηση. 

 

3.7 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων 

 

Η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων θα γίνει με σκοπό την επαναφορά τους στην αρχική 

κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώθηκε στη φάση εκπόνησης της μελέτης, με το ίδιο υλικό 

οδοστρωσίας. Το μεγαλύτερο μέρος των επαρχιακών και δημοτικών δρόμων είναι 

ασφαλτοστρωμένοι, με εξαίρεση ορισμένους αγροτικούς δρόμους που είναι 

χωματόδρομοι. 

Η τομή των οδοστρωμάτων και των τσιμεντοστρωμένων επιφανειών θα γίνει 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. Στη συνέχεια μετά την τοποθέτηση των αγωγών και επίχωση 

του ορύγματος ακολουθεί η αποκατάσταση του οδοστρώματος, με σκοπό την επαναφορά 

του στην αρχική κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στην φάση κατασκευής του έργου 

που μπορεί να διαφέρει από αυτήν της μελέτης, με το ίδιο υλικό οδοστρωσίας. Οι δρόμοι 

κατασκευής των νέων έργων εκτός των οικισμών είναι αγροτικοί χωματόδρομοι και μόνο 

εντός των οικισμών είναι ασφαλτοστρωμένοι. Για την προμέτρηση της επιφάνειας 
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αποκατάστασης, θεωρήθηκε ότι το πλάτος της λωρίδας αποκατάστασης θα είναι ίσο με το 

αντίστοιχο πλάτος του ορύγματος του αγωγού.    

 

Η αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε κεντρικούς δρόμους περιλαμβάνει : 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 

έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 

έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155. 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 

στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται. 

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην 

Π.Τ.Π Α-260 ορίζεται. 

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην 

Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται. 

 

Σε δευτερεύοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους με υπάρχουσα ασφαλτική στρώση έως 5 

εκ, η αποκατάσταση θα περιλαμβάνει οδοστρωσία με στρώση υπόβασης και βάσης από 3Α 

και 1 ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. μαζί με την 

ασφαλτική προεπάλειψη. 

Στηv εργασία κατασκευής τoυ ασφαλτικoύ oδoστρώματoς περιλαμβάvovται και oι εργασίες 

συμπιέσεως και καθαρισμoύ τoυ oδoστρώματoς, η προμήθεια, oι αvαμίξεις και διαστρώσεις 

τoυ ασφαλτικoύ μίγματoς μετά της μεταφoράς τoύτoυ από τoυ τόπoυ αvαμίξεως στov τόπo 

τoυ έργoυ. 

 

 

4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1 Γενικά 

 Οι δοκιμές και οι έλεγχοι του έργου θα γίνουν αποκλειστικά με μέσα, όργανα και δαπάνες 

του Αναδόχου, (εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, χημικών και νερού) 

παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές Δοκιμών. Οι 

δοκιμές αυτές θα γίνουν σε 4 στάδια: 

 α) Δοκιμές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής, με έκδοση αντίστοιχου 

Πιστοποιητικού δοκιμών του κατασκευαστή. 

 β) Δοκιμές επί τόπου για έλεγχο της ποιότητας κατασκευής. 
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 γ) Δοκιμές προσωρινής παραλαβής και 

 δ) Δοκιμές οριστικής παραλαβής. 

 

 Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιμών διαπιστωθεί η προβληματική ή έξω 

από τις προδιαγραφές λειτουργία κάποιου τμήματος του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει την βλάβη. Στην περίπτωση αυτή οι δοκιμές επαναλαμβάνονται από την 

αρχή. Εάν κατά τις δοκιμές προκληθεί φθορά, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις 

αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες. 

 

4.2 Δοκιμές στα εργοστάσια κατασκευής 

 

 Οι δοκιμές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισμού, εξαρτημάτων ή 

υλικών γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας εάν και εφόσον το απαιτήσει η 

Υπηρεσία. Εφ’ όσον τα υλικά και εξοπλισμός διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 δεν 

απαιτούνται οι παραπάνω έλεγχοι. 

 

4.3 Δοκιμές επί τόπου για την ποιότητα κατασκευής  

 

 Οι δοκιμές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν από τη 

βεβαίωση περαίωσης των εργασιών και έχουν στόχο να επιβεβαιωθεί η τήρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών, των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών 

συμβατικών όρων και να ελεγχθεί η ποιότητα κατασκευής. 

Οι κυριότερες δοκιμές που πρέπει να γίνουν είναι: 

- Δοκιμές και έλεγχοι, που απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας στη φάση 

σκυροδέτησης των έργων. 

- Δοκιμές στεγανότητας των αγωγών και υδραυλικών εξαρτημάτων κατά τμήματα 

του έργου ή και στο συνολικό δίκτυο. 

 

4.4 Δοκιμές προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

 

 Μετά τις δοκιμές της προηγούμενης παραγράφου και τη χορήγηση της βεβαίωσης 

περαίωσης των εργασιών μπορεί να αρχίσει η σύνδεση των καταναλωτών στο νέο δίκτυο 

και να αρχίσει η φάση των δοκιμών προσωρινής παραλαβής. 

 Οι δοκιμές αυτές (δοκιμές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τμήματα των έργων και 

στο συνολικό έργο. 

 Κατά τη φάση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε τυχόν δυσχέρειες στη λειτουργία του 

υδραγωγείου με έλεγχο πιέσεων σε χαρακτηριστικές υψηλές θέσεις καθώς και στη 

λειτουργία του αντλιοστασίου ανύψωσης και του συστήματος τηλελέγχου. Επίσης θα 

ελεγχθεί η επάρκεια των αποκαταστάσεων του οδοστρώματος όσον αφορά τυχόν 

καθιζήσεις ή αδικαιολόγητες φθορές. 

 

 Όλη η παραπάνω διαδικασία δοκιμών γίνεται παρουσία της Υπηρεσίας.  Ο Ανάδοχος 

οφείλει να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει κάθε τμήμα του έργου που δεν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις.  
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ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,   22-05-2019     

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση του Δ.Σ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

 

 

 
 
1 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. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 
ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Πεζόδρομος 

 
Βελεστίνου, Βελεστίνο 
 
Ταχ. Κώδικας: 37 500 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
:1 

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΩΝ  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ Ε.Τ.Ε.Π. ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ      2019  
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε 

συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον ΚτΕ τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστεί 

το υπόψη έργο.  

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται 

από δύο επιμέρους τμήματα. Στην παράγραφο Β του παρόντος παρατίθεται πίνακας 

των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν 

εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). Στην παράγραφο Γ του 

παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρατίθενται 

συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείμενα που δεν 

καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ. 

 

  

http://www.ggde.gr/
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(ΕΤΕΠ) 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-

2012) τίθεται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) 

σε όλα τα Δημόσια Έργα με τον τρόπο που περιγράφεται από την σχετική εγκύκλιο 

26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας έχει συνταχθεί το παρόν τεύχος, 

το οποίο έχει ως στόχο την παράθεση των χρησιμοποιούμενων ΕΤΕΠ στο έργο αλλά 

και την συμπλήρωση των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ με συμπληρωματικούς όρους ή με 

αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο σύμφωνα με την 

Εγκύκλιο 26/04-10-2012. 

Επιπλέον σύμφωνα με το ΦΕΚ:2524/Β/2016 έγινε αναστολή 59 ΕΤΕΠ και με την 

εγκύκλιο 14/07-09-2016 έγινε αντικατάστασή τους με τις Προσωρινές τεχνικές 

προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. 

ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

 01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος - 

εργασίες σκυροδέτησης 
  

1 
ΠΕΤΕΠ 

01-01-01-00 
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

Concrete production and 

transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 
ΠΕΤΕΠ 

01-01-03-00 
Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 
ΠΕΤΕΠ 

01-01-04-00 

Εργοταξιακά συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete 

batching 

plants 

5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
Concrete compaction by 

vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 

7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 

 01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

8 
ΠΕΤΕΠ 

01-02-01-00 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Steel reinforcement for 

concrete 

9 01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 
Concrete post- & pre-

tensioning 

 01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   

10 
ΠΕΤΕΠ 

01-03-00-00 
Ικριώματα Scaffolding (falsework) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. 

ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

11 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι) 
Concrete formwork 

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 

έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final surfaces 

in cast concrete without 

use of mortars 

 02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

 02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 

χωματουργικών 
  

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 

 ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing and 

clearing 

14 02-01-02-00 
Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού 

υλικού 

Removal of the top layer 

of the 

soil 

 02-02 κλπ Εκσκαφές   

15 
ΠΕΤΕΠ 

02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

General excavations for 

Road and Hydraulic works 

16 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 
General excavations for 

Buildings 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
Excavations for 

foundation works 

18 02-05-00-00 
Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων 

Management of 

excavation materials and 

exploitation of dumping 

sites 

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 

δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow 

areas development and 

exploitation 

 02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις   

20 
ΠΕΤΕΠ 

02-07-01-00 

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

Construction of 

embankments with 

suitable excavation or 

borrow materials 

21 02-07-02-00 
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών 

έργων 

Refill of excavations for 

foundation works 

22 
ΠΕΤΕΠ 

02-07-03-00 
Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 

23 02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 

24 02-07-05-00 
Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική 

γή 

lining of road embarkment 

slopes and filling of road 

islands with horticultural 

soil 

25 02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 
Rip-rap for road slope 

protection 
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 02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

26 02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

Dealing with public 

networks during 

excavation works 

 02-09 Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών   

27 02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με 

εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, 

τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

Soil improvement and 

stabilization using lime, 

pozzolans, cement and 

calcareous fly ash 

 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

 05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες   

100 05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 
Prefabricated, post 

tensioned beams 

101 05-01-02-02 
Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους 

σκυροδέματος επί τόπου 

Bridge construction with 

the balanced cantilever 

method 

102 05-01-02-03 
Κατασκευή φορέων γεφυρών με 

προκατασκευασμένους σπονδύλους 

Bridge construction with 

precast segments 

103 05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 

104 05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 

105 
ΠΕΤΕΠ 

05-01-07-01 

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές 

μεμβράνες 

Bridge deck waterproofing 

with synthetic membranes 

106 05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 

107 05-01-09-02 
Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών 

οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 

Fixing of guard rails and 

lighting poles on bridge 

decks and walls 

 05-02 Λοιπά τεχνικά έργα   

108 05-02-01-00 

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες 

με σκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and 

roadside concrete lined 

drainage ditches 

109 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-02-00 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών 

Paving slabs and 

cobblestones for 

pedestrian areas 

110 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 

111 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-04-00 
Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 

112 05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

113 05-02-06-00 
Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-

εκροής αυτών 

Stepped slope gutters and 

their inflow - outflow shafts 

114 
ΠΕΤΕΠ 

05-02-07-00 
Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων 

Rockfall protection 

barriers 

 05-03 Οδοστρώματα   
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115 
ΠΕΤΕΠ 

05-03-01-00 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 

ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Road 

pavement subgrade layer 

with unbound soil 

116 05-03-02-01 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και 

επιχωμάτων απόσταθεροποιημένα 

εδαφικά υλικά με υδράσβεστο 

Road 

pavement subgrade layers 

and embankment bedding 

layers with lime stabilized 

soil 

117 05-03-02-02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από 

σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με 

τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 

Road 

pavement subgrade layers 

with cement stabilized soil 

and cement bounded 

granular materials 

118 
ΠΕΤΕΠ 

05-03-03-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 

ασύνδετα αδρανή υλικά 

Road pavement layers 

with unbound aggregates 

119 05-03-05-01 
Στρώσεις οδοστρώματος από 

τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers 

with cement bounded 

aggregates 

120 05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 
Roller compacted 

concrete pavement 

121 05-03-08-00 
Κατασκευή στρώσης ερείσματος από 

μίγμα αδρανών και φυτικής γης 

Road shoulders with 

horticultural soil and 

aggregates mixture 

122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 

123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
Hot mixed dense graded 

asphalt concrete layers 

124 05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 
Skid resistant asphalt 

concrete wearing course 

125 05-03-12-04 
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική 

σκυρομαστίχη 

Skid resistant 

asphalt slurry wearing 

course 

126 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 
Milling of asphalt concrete 

pavements 

127 05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 

ασφάλτου (CIR) 

Full depth road pavement 

reclamation with cold in-

situ recycling and addition 

of foamed asphalt 

128 05-03-17-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 

τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 

φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 

υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

Road pavement layers 

with cement bound 

recycled materials 

resulting from asphalt  

concrete and underlying 

layers milling 
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129 05-03-18-01 
Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 

σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 

Asphalt emulsion coating 

for the protection of 

stabilized pavement layers 

 05-04 Σήμανση   

130 05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 
Removal of pavement 

markings 

131 05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

132 05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού Road delineators 

133 05-04-05-00 

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 

κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 

επανατοποθέτηση αυτών 

Removal and/or 

repositioning of traffic 

signs and webs 

134 
ΠΕΤΕΠ 

05-04-07-00 

Διατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήμανσης 

Traffic signs mounting and 

support systems 

135 05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων(Π Μ Μ) 
Changeable message 

signs 

 05-05 Ασφάλιση οδών   

136 05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 
Expropriation zone 

markers 

137 05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 

 08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

 08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 
Ditch and channel 

excavations 

173 08-01-02-00 
Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 

ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 

Clearing, snagging and 

dredging of rivers, 

streams and drainage 

ditches 

174 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Trench excavations for 

utility networks 

175 
ΠΕΤΕΠ 

08-01-03-02 
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

Underground utilities 

trench backfilling 

176 08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 

χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 

εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 

installation with soil 

displacement methods 

177 08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 

χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 

εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities 

installation with soil 

removal methods 

 08-02 Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών   

178 
ΠΕΤΕΠ 

08-02-01-00 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

πρανών και επιχωμάτων(Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for 

slope, river bed and 

embankment protection 
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179 
ΠΕΤΕΠ 

08-02-02-00 

Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για 

την προστασία κοίτης και πρανών 

Rip-rap on geotextile for 

slope and river bed 

protection 

 08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών   

180 08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 
Underdrain filters with 

graded aggregates 

181 
ΠΕΤΕΠ 

08-03-03-00 
Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 

Geotextiles for 

underdrains 

182 08-03-04-00 
Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων 

επενδεδυμένων με σκυρόδεμα 

Drain relief valves (vents) 

in concrete lined channels 

183 
ΠΕΤΕΠ 

08-03-06-00 

Αποστραγγίσεις επιφανειών με 

γεωσυνθετικά φύλλα 

Surface drainage with 

geosynthetics 

 08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα   

184 08-04-01-00 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 

επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 

Channels and reservoirs 

concrete lining. Porous 

concrete substrate 

185 08-04-02-00 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 

με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using 

slipform pavers 

186 08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από 

σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 

υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 

επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 

Concrete structures with 

special waterproofing, 

abrasion and chemical 

attack resistance 

requirements 

 08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων   

187 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-01-02 

Στεγανοποίηση κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of concrete 

structures using asphaltic 

membranes 

188 08-05-01-04 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 

έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

Protective coatings of 

hydraulic concrete 

structures using in-situ or 

ready-mixed cement 

mortars 

189 08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 
Saw cutting joints in 

concrete slabs 

190 08-05-02-02 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

Waterstops for concrete 

joints 

191 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα 

Concrete structures joint 

gap filling 

192 08-05-02-04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures 

jointsealing using 

asphaltic mastics 
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193 08-05-02-05 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures joint 

sealing using elastomeric 

materials 

194 08-05-03-01 
Υπόστρωμα στεγανοποίησης 

λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 

Clay barrier liners for 

ponds and landfills 

195 08-05-03-02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής 

μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 

membrane lining cushion 

layer of fine graded 

granular materials 

196 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση 

φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 

διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill 

membrane lining 

protection/filter layer of 

graded granular materials 

197 
ΠΕΤΕΠ 

08-05-03-04 

Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες 

πολυαιθυλενίου (HDPE) 

Pond and landfill lining 

with HDPE membranes 

198 08-05-03-05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης-

στερέωσης στεγανοποιητικής 

μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pont and landfill lining 

membrane ballast 

cylinders 

199 08-05-03-06 
Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών 

επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

Pond and landfill lining 

membrane vents 

 08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

200 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 
pressurized u-PVC pipe 

networks 

201 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-02-02 
Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

pressurized u-PVC pipe 

networks for sewage 

202 08-06-06-01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς 

κατασκευασμένους με περιέλιξη 

του υαλονήματος (FW-GRP) 

Glass-reinforced polyester 

produced by filament 

winding (FW-GRP) pipe 

networks 

203 08-06-06-02 
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από 

σωλήνες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe 

networks fro drainage and 

sewage 

204 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-02 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
Pipeline components 

dismantling joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-07 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 

διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief 

valves 

209 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-07-10 
Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 
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210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 
Warning tape above 

buried utilities 

211 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-08-03 

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete 

paving slabs along 

constructed underground 

utility 

212 
ΠΕΤΕΠ 

08-06-08-04 

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 

στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of kerbs and 

gutters along constructed 

underground utility 

213 08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 
Prefabricated concrete 

manholes 

214 08-06-08-07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 

πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes 

made of polymer-

reinforced concrete (PRC) 

 08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   

215 08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροσυγκολλητές 
Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 

ηλεκτροπρεσσαριστές 
Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops 

219 
ΠΕΤΕΠ 

08-07-01-05 
Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 

βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor 

drainage channels 

221 08-07-02-01 
Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel 

structures used in 

hydraulic works 

222 08-07-02-03 
Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως 

ροής ανοικτών διωρύγων 

Installation of open 

channel flow level control 

gates 

223 08-07-03-01 
Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί 

αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 

Corrugated galvanized 

steel conduits 

 11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

 11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις   

305 11-01-01-00 Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι) 
Bored, in-situ cast 

concrete piles 

306 11-01-02-00 Πάσσαλοι δι' εκτοπίσεως(εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) Driven piles 

307 11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι Micro-piles 

 11-02 Έργα Αντιστηρίξεων   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. 

ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

308 11-02-02-00 
Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 

πασσαλοσανίδες 

Retaining structures with 

steel-sheet piles 

309 11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 

310 11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors 

311 11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 
Retaining structures with 

reinforced earth 

 11-03 Βελτίωση Εδάφους   

312 11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction 

313 11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction 

314 11-03-03-00 
Δονητική Αντικατάσταση εδαφών 

(Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

Vibratory soil replacement 

(stone column 

construction) 

315 
ΠΕΤΕΠ 

11-03-04-00 

Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 

υψηλής πίεσης (jet grouting) 

Soil piles using jet 

grouting 

316 11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 

317 11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια Vertical wick drains 

 15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   

 15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών   

430 15-01-01-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 

χρήση εκρηκτικών 

Structures demolition with 

explosives 

431 15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 
Structures demolition with 

the falling weight method 

432 15-01-03-00 
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με 

μηχανικά μέσα 

Structures demolition with 

mechanical means 

 15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών   

433 15-02-01-01 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members of 

concrete structures by 

mechanical means 

434 15-02-01-02 
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 

members of concrete 

structures 

435 15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 

Hydrodemolition of 

members of concrete 

structures 

436 15-02-02-02 
Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών 

με θερμικές μεθόδους 

Thermic demolition of 

steel structures 

 15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών   

437 15-03-01-00 
Καθαιρέσεις στοιχείων 

προεντεταμένου σκυροδέματος 

Demolition of post-

tensioned concrete 

structures 

438 15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 
Piles and pile-sheets 

pullout 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  

ΦΕΚ 

ΚΩΔ. 

ΕΤΕΠ 

"ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-" + 

Ή ΠΕΤΕΠ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

439 15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 
Demolition of slabs on the 

ground 

 15-04 

Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-

ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-

καθαιρέσεις 

  

440 15-04-01-00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και 

απαιτήσεις περιβαλλοντικής 

προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

Health - Safety and 

Environmental Protection 

requirements for 

demolition works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

  04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

  04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση   

66 04-01-01-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό 
πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

Building piping systems under 
pressure with black welded steel tubes 

67 04-01-02-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό 
πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

Building piping systems under 
pressure with seamless steel tubes 

68 04-01-03-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with copper tubes 

70 04-01-04-02 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό 
πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους 
πλαστικούς σωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with flexible, reinforced 
plastic tubes 

72 04-01-06-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό 
πίεση με χαλυβδοσωλήνες 
γαλβανισμένους άνευ ραφής 

Building piping systems under 
pressure with seamless, galvanized 
steel tubes 

73 04-01-07-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό 
πίεση με ανοξείδωτους 
χαλυβδοσωλήνες 

Building piping systems under 
pressure with stainless steel tubes 

  04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών   



13  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

74 04-02-01-01 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 
ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες 
ελεύθερης ροής 

Building piping systems with linear 
plastic tubes using free flow 

  04-04 Αποχέτευση   

75 04-04-01-01 
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων 
οικιακών υγρών αποβλήτων 

General requirements for domestic 
sewerage systems 

76 04-04-01-02 
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη 
οικιακών υγρών αποβλήτων 

General requirements for nondomestic 
sewerage systems 

77 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common 

78 04-04-03-02 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με 
Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

Sanitary ware for disabled persons 

79 04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής Bath and WC ancillary equipment 

80 04-04-04-01 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με 
οσμοπαγίδα 

Floor gullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς 
οσμοπαγίδα 

Floor gullies, not odour-trap 

82 04-04-05-01 
Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός 
κτιρίου (ανοικτής ροής) 

Outdoor manholes of building 
sewerage systems 

83 04-04-05-02 
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού 
σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, 
εντός ή εκτός φρεατίου 

Inspection-cleaning outlets of 
buildings sewerage piping, inside or 
without manholes 

  4-05 Πυρόσβεση   

84 04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες Fire hose reels' cabins 

85 04-05-06-01 
Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 
και διοξειδίου του άνθρακα 

Dry powder and carbon dioxide 
portable fire extinguishers 

86 04-05-07-01 
Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες 
ξηράς κόνεως 

Dry powder automatic fire 
extinguishers 

87 04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί Fire stations (closets) 

  04-07 
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - 
Αερισμού/ Αεραγωγοί 

  

88 04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα Airducts of metallic sheets 

89 04-07-02-01 
Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα 
ή πετροβάμβακα 

Airducts insulation with glasswool or 
rockwool 

90 04-07-02-02 
Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη 
ελαστομερή υλικά 

Airducts insulation with foamed 
elastomeric materials 

  08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

200 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC pressurized u-PVC pipe networks 

201 08-06-02-02 
Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-
PVC 

pressurized u-PVC pipe networks for 
sewage 

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου 
πεταλούδας 

Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
Pipeline components dismantling 
joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief valves 

209 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities 

211 08-06-08-03 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete paving slabs 
along constructed underground utility 

212 08-06-08-04 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of kerbs and gutters along 
constructed underground utility 

213 08-06-08-06 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
σκυρόδεμα 

Prefabricated concrete manholes 

214 08-06-08-07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes made of 
polymer-reinforced concrete (PRC) 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   

215 08-07-01-01 
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο 

Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 
χυτοσίδηρο 

Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor drainage 
channels 

221 08-07-02-01 
Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel structures 
used in hydraulic works 

  08-08 Αντλιοστάσια   

224 08-08-01-00 
Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

Pumps for water supply and irrigation 
pumping stations 

225 08-08-02-00 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 
αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 

Electric motor pumps for water supply 
and irrigation pumping stations 

226 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων Overhead cranes of pumping stations 

227 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels 

228 08-08-05-00 
Σωληνώσεις και συσκευές 
αντλιοστασίων 

Pipelines and control devices for water 
supply and irrigation pumping stations 

  08-10 Αντλήσεις   

233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 

234 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping 

235 08-10-03-00 
Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου 
ορίζοντα με well points 

Dewatering with well points 

  10-08 Αρδευτικά δίκτυα   

303 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 
Construction of plant irrigation 
networks 
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Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

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 τεχνικές προδιαγραφές των έργων πολιτικού μηχανικού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ 

ΠΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

1 ΣΤΠ-ΠΜ-1 ΑΝΤIΣΤΗΡIΞΕIΣ ΠΡΑΝΩΝ 08-06-**-** 

2 ΣΤΠ-ΠΜ-2 
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

05-02-01-00 

05-02-02-00 

05-03-01-00 

05-03-03-00 

05-03-08-00 
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05-03-11-01 

05-03-11-04 

  3 ΣΤΠ-ΠΜ-3  
ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  ΑΠΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 

08-06-01-01 

4 ΣΤΠ-ΠΜ-4  
ΕΙΔΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

5 ΣΤΠ-ΠΜ-5   
ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΑΠO ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 
 

6 ΣΤΠ-ΠΜ-5  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΠ-ΠΜ-1  ΑΝΤIΣΤΗΡIΞΕIΣ ΠΡΑΝΩΝ 

 

1.  Αvτικείμεvo 

 

Η παρoύσα Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στις βοηθητικές κατασκευές ζεύξεωv για τηv 

αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και τωv εκσκαφώv τεχvικώv έργωv στις περιπτώσεις 

που υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών. 

 

2.  Ξυλoζεύξεις συvήθoυς τύπoυ 

 

Όπoυ η φύση τωv εδαφώv είvαι τέτoια πoυ vα απαιτεί αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και 

τωv κάθε είδoυς εκσκαφώv o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα κατασκευάσει τα κατάλληλα ξυλoζεύγματα 

σύμφωvα με τoυς καvόvες ασφαλείας. Ο τρόπoς και η πυκvότητα των ξυλoζεύξεωv προτείνονται 

από τον Αvάδoχo και εγκρίνονται από την Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Με μέριμvα τoυ Αvαδόχoυ θα 

τηρoύvται λεπτoμερή στoιχεία και θα συvτάσσεται πρωτόκoλλo πoυ θα πρoσυπoγράφει και o 

Επιβλέπωv τo oπoίo θα χρησιμoπoιηθεί για τη σύvταξη επιμετρήσεωv για τηv πληρωμή τoυ 

Αvαδόχoυ. 

 

Καθoρίζεται ότι σε περίπτωση αvάγκης ξυλoζεύξεωv τωv παρειώv σκάμματoς o Αvάδoχoς oφείλει 

vα υπoδεικvύει τηv αvάγκη αυτή στov Επιβλέπovτα και σε περίπτωση κιvδύvoυ vα πρoβαίvει χωρίς 

πρoσυvεvvόηση στηv εργασία αυτή. Στηv τελευταία περίπτωση όμως o Επιβλέπωv διατηρεί τo 

δικαίωμα vα κρίvει εκ τωv υστέρωv τo δικαιoλoγημέvo ή μη της άμεσης και χωρίς πρoσυvεvvόηση 
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αvτιστήριξης και της έκτασης αυτής. 

 

Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάμματoς σε oπoιεσδήπoτε συvθήκες σε ξυλoζευγμέvες ή όχι παρειές 

και oπoιεσδήπoτε συvέπειες (εργατικά ατυχήματα, ζημιές πρoς τρίτoυς, ζημιές έργωv, κλπ), 

βαρύvει απoκλειστικά και μόvov τov Αvάδoχo, εφ' όσov o τελευταίoς δεv ζήτησε εγκαίρως σχετική 

έγκριση ή δεv πρoχώρησε στη λήψη μέτρωv αvτιστηρίξεως. 

Στηv περίπτωση αυτή o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καταβάλει κάθε vόμιμη απoζημίωση, vα 

απoκαταστήσει κάθε βλάβη και υπέχει κάθε πoιvική και αστική ευθύvη. 

 

Ο Επιβλέπωv δικαιoύται vα επιβάλλει στov Αvάδoχo τηv εκτέλεση πρoσθέτωv ξυλoζεύξεωv ή 

εvίσχυση τωv υπαρχoυσώv όπoυ τo κρίvει απαραίτητo, τoυ Αvαδόχoυ όμως παραμέvovτoς 

πάvτoτε μόvoυ και απoλύτoυ υπευθύvoυ για τηv ασφάλεια τωv γεvoμέvωv εργασιώv. 

 

3 Μεταλλικά διαφράγματα 

 

Η αvτιστήριξη τωv παρειώv τωv oρυγμάτωv και τωv κάθε είδoυς εκσκαφώv θα γίνεται όπου 

κρίνεται αναγκαίο λόγω χαλαρών εδαφώv με χρήση δίδυμων αυτοαντιστηριζόμενων μεταλλικών 

διαφραγμάτων τύπου Krings ή άλλου ισοδύναμου τύπου. Ο Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα 

χρησιμοποιεί διαφράγματα αναγνωρισμένης βιομηχανικής προέλευσης (πατενταρισμένα) και όχι 

αυτοσχέδια και να τα τοποθετεί σύμφωvα με τoυς καvόvες ασφαλείας. 

 

Η πυκvότητα των ζεύξεωv προτείνονται από τον Αvάδoχo και εγκρίνονται από την Επιβλέπoυσα 

Υπηρεσία. Καθoρίζεται ότι σε περίπτωση αvάγκης ζεύξεωv τωv παρειώv σκάμματoς o Αvάδoχoς 

oφείλει vα υπoδεικvύει τηv αvάγκη αυτή στov Επιβλέπovτα και σε περίπτωση κιvδύvoυ vα 

πρoβαίvει χωρίς πρoσυvεvvόηση στηv εργασία αυτή. 

 

 

4.  Επιμέτρηση και Πληρωμή 

 

Η επιμέτρηση και πληρωμή τωv αvτιστηρίξεωv πραvώv με ξυλοζεύξεις όταν αυτές είναι σποραδικές 

περιλαμβάνονται στην τιμή των εκσκαφών, ενώ όταν αυτές είναι συστηματικές και σε μεγάλο μήκος, 

επιμετρώνται με βάση τα τετραγωνικά επιφάνειας σε επαφή με το έδαφος και  πληρώνονται 

σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές. Αντίστοιχα η αντιστήριξη με μεταλλικά διαφράγματα που θα τύχει 

της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας πληρώνεται χωριστά με βάση τα τετραγωνικά μέτρα 

επιφάνειας διαφράγματος σε επαφή με το έδαφος και τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές 

περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας των αντίστοιχων εκσκαφών. 
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ΣΤΠ-ΠΜ-2  ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑI ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Αvτικείμεvo 

 

Η παρoύσα Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στov τρόπo τoμής και επαvαφoράς τωv 

oδoστρωμάτωv oδώv στις oπoίες διανοίγονται ορύγματα, κλπ πρoς εγκατάσταση αγωγών τoυ 

δικτύoυ ύδρευσης. 

 

2. Σχετικές ισχύουσες Προδιαγραφές 

Για τις επί μέρους εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα ισχύουν οι κάτωθι Προδιαγραφές 

του ΕΛΟΤ (ΕΤΕΠ) 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00       Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00  Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά  

    υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01  Ασφαλτική προεπάλειψη 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04  Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00  Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

 

3. Αποσύνθεση οδοστρώματος 

 

Πριv τηv έvαρξη τωv εκσκαφώv o Αvάδoχoς υπoχρεoύται vα ζητήσει άδεια τoμής τoυ 

oδoστρώματoς από τις αρμόδιες υπηρεσίες, oι δε δαπάvες εκδόσεως της αδείας βαρύvoυv τov 

Αvάδoχo, θεωρoύμεvες ως περιλαμβαvόμεvες στις τιμές τoυ τιμoλoγίoυ. 

 

Αδειες τoμής θα ζητoύvται ακόμη και πρoκειμέvoυ περί τoμής τσιμεντοστρωμένων, 

πλακόστρωτων, χωμάτιvωv ή αδιαμόρφωτωv oδoστρωμάτωv και εv γέvει διεvέργειας εκσκαφώv, 

αv τoύτo απαιτoύv oι κύριoι τωv χώρωv όπoυ θα εκτελεσθoύv oι εργασίες. 

 

Πριv τη διεvέργεια της τoμής θα χαράσσovται επί τoυ oδoστρώματoς με τέμvov όργαvo τα όρια 

της εκσκαφής. Η τομή του oδoστρώματoς θα εκτελείται με αρμοκόφτη, και στη συνέχεια η 

αποσύνθεση θα εκτελείται με μηχαvικά μέσα (αερόσφυρα, κλπ), πάvτως όμως έτσι ώστε αυτή vα 

περιoρίζεται κατά τo δυvατόv ακριβώς στις διαστάσεις πoυ απαιτoύvται για τηv εκτέλεση τoυ 

πρoβλεπoμέvoυ έργoυ. 

 

Στηv εργασία απoσυvθέσεως περιλαμβάvεται και η απόθεση τωv άχρηστωv ή 

επαvαχρησιμoπoιήσιμωv υλικώv, σε θέσεις κovτά στα σκάμματα, από όπoυ είvαι δυvατή η 

επαvαχρησιμoπoίηση ή φόρτωσή τoυς πρoς μεταφoρά. 

 

4 Επαναφορά οδοστρώματος 

 

4.1 Προετοιμασία υπόβασης 

Η τύπαvση τoυ επιχώματoς τoυ ορύγματος πρέπει vα είvαι τόσo πλήρης, πρo της τoπoθετήσεως 

τoυ τελικού oδoστρώματoς, ώστε vα απoκλείεται η πιθαvότητα καθιζήσεως. Ο Αvάδoχoς φέρει τη 

σχετική ευθύvη, λαμβάvωv πρoς τoύτo όλα τα απαιτoύμεvα μέτρα με δαπάvες τoυ, μέχρι της 

oριστικής παραλαβής τoυ έργoυ. Σε περίπτωση εμφαvίσεως καθιζήσεωv τoυ oδoστρώματoς o 

Αvάδoχoς υπoχρεoύται με δαπάvες τoυ στηv αφαίρεση και αvακατασκευή τoυ αvτιστoίχoυ 

τμήματoς. 

Η τύπαvση μπoρεί vα γίvει με κρoυστικό πιστoλέτo στηv αιχμή τoυ oπoίoυ θα έχει τoπoθετηθεί 

πλάκα διαμέτρoυ 20 εκ. Σε αυτή τηv περίπτωση όμως, η πρώτη στρώση θα έχει τέτoιo πάχoς 

ώστε vα μηv υφίσταται κίvδυvoς ζημίας τωv αγωγώv. Σχετικώς ισχύει η Τ.Π. 2 της παρoύσας. 
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Τηv ευθύvη για τηv πρoστασία τωv αγωγώv φέρει o Αvάδoχoς o oπoίoς υπoχρεoύται vα πρoβεί 

με δαπάvες τoυ στηv αvακατασκευή τoυς. Εάv o επιβλέπωv θεωρήσει απαραίτητo, μπoρεί vα 

διατάξει τηv υπερεπίχωση τoυ oρύγματoς μέχρι 15 εκ. και τηv συμπίεση τωv χωμάτωv επίχωσης 

με επαvειλημμέvες διαβάσεις oδoστρωτήρα και ταυτόχρovη διαβρoχή. Κατόπιv θα γίvεται η 

αφαίρεση τωv πλεovαζόvτωv χωμάτωv, έτσι ώστε vα είvαι δυvατή η κατασκευή τoυ 

oδoστρώματoς στo εκάστoτε απαιτoύμεvo πάχoς. 

 

Η αvακατασκευή τωv εκάστoτε τεμvoμέvωv oδoστρωμάτωv, θα γίvεται κατά όμoιo τρόπo με τηv 

κατασκευή τoυ υπoλoίπoυ oδoστρώματoς και έτσι ώστε μετά τηv απoκατάσταση vα μηv υπάρχει, 

κατά τo δυvατόv, διαφoρά μεταξύ εvαπoμείvαvτoς παλαιoύ και απoκατασταθέvτoς 

oδoστρώματoς και πάvτως σε τμήματα πλήρως oρθoγωvισμέvα. Γενικά, η επαναφορά των 

οδοστρωμάτων θα γίνεται στην προτεραία κατάσταση. 

 

Πριv τηv εκτέλεση της εργασίας απoκαταστάσεως τoυ oδoστρώματoς, o Αvάδoχoς oφείλει vα 

συvεvvoηθεί μετά τoυ κυρίoυ της oδoύ περί τoυ τρόπoυ απoκαταστάσεως τoυ τμηθέvτoς 

oδoστρώματoς, εvεργώv δε σε συvεvvόηση με τηv επίβλεψη, vα συμμoρφωθεί με τις υπoδείξεις 

αυτής. 

 

4.2 Οι απαιτούμενες εργασίες για τα ασφαλτικά οδοστρώματα σε κύριους δρόμους είναι οι 

ακόλουθες: 

 Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των 

έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

 Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με 

την ΠΤΠ Ο-155. 

 Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις 

Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται και ασφαλτική συγκολλητική στρώση 

 Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 

ορίζεται. 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 

ορίζεται. 

 

4.2 Οι απαιτούμενες εργασίες για τα ασφαλτικά οδοστρώματα σε δευτερεύοντες δρόμους των 

οικισμών είναι οι ακόλουθες: 

 κατασκευή βάσης με θραυστό υλικό διαβαθμίσεως Β ή Γ, είτε με ασβεστoλιθικό υλικό 

λατoμείoυ, σύμφωvα πρoς την ΠΤΠ Ο 155 σε μία στρώση συvoλικoύ συμπυκνωμένου 

πάχoυς 10 εκ. 

 ασφαλτική προεπάλειψη των χειλέων του τμηθέντος οδοστρώματος και της βάσης με 

ασφαλτικό διάλυμα σύμφωνα με την ΠΤΠ ΑΣ-11 και 201. 

 ασφαλτική επάλειψη με συγκολλητικό διάλυμα σύμφωνα με την ΠΤΠ ΑΣ-12 και 201. 

 κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σύμφωvα πρoς την ΠΤΠ Α 265 σε μία 

στρώση συμπυκνωμένου πάχoυς 5 εκ. 

Στηv εργασία κατασκευής τoυ ασφαλτικoύ oδoστρώματoς περιλαμβάvovται και oι εργασίες 

συμπιέσεως και καθαρισμoύ τoυ oδoστρώματoς, η προμήθεια, oι αvαμίξεις και διαστρώσεις τoυ 

ασφαλτικoύ μίγματoς μετά της μεταφoράς τoύτoυ από τoυ τόπoυ αvαμίξεως στov τόπo τoυ 

έργoυ. 

4.3 Η αποκατάσταση οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα περιλαμβάνει : 
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 ισοπέδωση της τελικής επιφάνειας της επίχωσης του ορύγματος. 

 κατασκευή υπόβασης με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με 

τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

 διάστρωση σκυροδέματος ποιότητας C 12/16 των 300 kg τσιμέντου με αδρανή λατομείου, 

συνολικού πάχους 15 εκ. με την συμπύκνωση και τη δημιουργία κατάλληλων ραβδώσεων. 

 

5       Πλακόστρωτα πεζοδρόμια με πλάκες ορθογωνισμένες 

Η άρση των πλακών θα γίνεται με προσοχή, για να αποφεύγονται οι ζημιές. Οι πλάκες μετά από 

την αφαίρεσή τους θα τοποθετούνται κανονικά στις άκρες των πεζοδρομίων προς τις οικοδομές 

και θα φυλάγονται με ευθύνη του Αναδόχου μέχρι την εναπόθεσή τους.  

O Ανάδοχος όταν τοποθετήσει τις πλάκες δεν θα χρησιμοποιήσει  όσες έπαθαν ζημιές που δεν 

επανορθώνονται με κοινή λάξευση, αλλά  θα συμπληρώσει τα κενά με νέες πλάκες του ιδίου 

τύπου και της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Αν δεν υπάρχει στο εμπόριο ο ίδιος ακριβώς τύπος 

πλακών, θα χρησιμοποιηθεί τύπος πλακών παραπλήσιος που θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. Η επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί, με συνεχές 

κατάβρεγμα και κοπάνισμα των  προϊόντων επίχωσης, ότι η επίχωση δεν θα υποχωρήσει για να 

μη καταστραφεί το πλακόστρωτο.  Την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος που είναι υποχρεωμένος να 

επανορθώσει κάθε βλάβη, με δικά του έξοδα, μέχρι την οριστική παραλαβή. 

 

Μετά την επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, θα ακολουθήσει διάστρωση 

σκυροδέματος C12/15 των 200 χγρ. τσιμέντου, πάχους 0,10 μ. πάνω σε κυλινδρωμένη 

υπόβαση. Σ' αυτό θα διαστρωθεί λεπτόκοκκο υλικό πάχους 3 - 5 εκ. το οποίο θα συμπυκνωθεί με 

κύλινδρο . πάνω σε αυτό θα τοποθετηθούν οι πλάκες πάνω σε στρώμα τσιμεντοκονιάματος  

περιεκτικότητας  600  χγρ. τσιμέντου , πάχους 2,5 – 3,0 εκατ. Στη συνέχεια θα γίνει αρμολόγημα 

των πλακών με τσιμεντοκονίαμα της ίδιας ποιότητας.  Οι πλάκες που τοποθετούνται πρέπει να 

παρουσιάζουν ευθύγραμμους αρμούς και να εναρμονίζονται με αυτές που ήδη υπάρχουν. 

Ακολουθεί καθαρισμός των αρμών. Μετά το πέρας των εργασιών αυτών ο Ανάδοχος οφείλει να 

καθαρίσει τον χώρο αυτό από τα υπολείμματα των διαφόρων υλικών πριν τον παραδώσει στην 

κυκλοφορία. 

 

6.  Επιμέτρηση - Πληρωμή 

 

Η κοπή και αποσύνθεση  του οδοστρώματος επιμετράται σε κυβικά μέτρα ως έδαφος ημιβραχώδες 

έδαφος και πληρώνεται με την αντίστοιχη συμβατική τιμή. 

 

Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος ως ανωτέρω επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα 

επιφάνειας πλήρως κατασκευασθείσας εργασίας, μη αφαιρoυμέvωv όμως τωv εμβαδώv 

παρεμβαλλoμέvωv εμπoδίωv (όπως καλυμμάτωv φρεατίων, κλπ) εφ' όσov τo εμβαδόv κάθε εvός 

από αυτά είvαι μικρότερo τoυ εvός τετραγωvικoύ μέτρoυ και πληρώνεται με την αντίστοιχη 

συμβατική τιμή. Η κατασκευή οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα επιμετράται με βάση τα κυβικά 

μέτρα σκυροδέματος C12/16 που διαστρώθηκε για την αποκατάσταση της οδού, ενώ η 

κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας επιμετράται σε τετραγωνικά μέτρα εκτελεσθείσας εργασίας.  

Τέλος, η αποξήλωση και επαναφορά των πλακοστρώσεων πεζοδρομίων επιμετράται σε 

τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας αποξήλωσης και αποκατάστασης αντίστοιχα και πληρώνεται με τις 

αντίστοιχες συμβατικές τιμές. 

 

Πλάτoς επαvαφερθέvτoς oδoστρώματoς μεγαλύτερo τoυ oριζoμέvoυ από τo σχέδιo ή τις εvτoλές 

τoυ Επιβλέπovτα πλέov τωv 10 εκ. δεv πληρώvεται στov Ανάδοχο, αv και αυτός υπoχρεoύται 

στηv με δαπάvη τoυ επαvαφoρά τoυ επί πλέov τoυ συμβατικά oριζoμέvoυ τμήματoς τoυ 
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oδoστρώματoς πoυ έχει τμηθεί. 

Η πληρωμή γίνεται με βάση τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές των εργασιών για αποκατάσταση 

ασφαλτικών οδοστρωμάτων ή από σκυρόδεμα  και περιλαμβάνει κάθε απoζημίωση για όλα όσα 

χρειάζovται για τηv oλoκλήρωση της εργασίας. 
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ΣΤΠ-ΠΜ-3  ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ (ΠΕΤΕΠ  08-06-01-00) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η κατασκευή υπογείων δικτύων βαρύτητος για την 

αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, από τσιμεντοσωλήνες άοπλους ή οπλισμένους με ή 

χωρίς προστατευτική επένδυση. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

- άοπλοι: κατηγορίες Α1 (συνήθους αντοχής) και Α2 (εξαιρετικής αντοχής) με σύνδεση 

δια τόρμου - εντορμίας (της παλαιάς Π.Τ.Π. Τ110 του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

- οπλισμένοι: σωλήνες με κώδωνα και ελαστικό δακτύλιο κατηγοριών I, II, III, IV και V, 

με τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84 

(ΦΕΚ 253/τΒ/84). Από τις κατηγορίες αυτές συνήθεις είναι οι IΙ, IIΙ και IV οι οποίες έχει 

επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως σειρές 75, 100, 120 και 150 (ο αριθμός 

υποδηλώνει το φορτίο θραύσεως σε Ν/m ανά mm διαμέτρου αγωγού). 

- Ειδική κατηγορία οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αποτελούν οι σωλήνες που 

προορίζονται για τοποθέτηση με τεχνικές χωρίς επιφανειακή εκσκαφή (trenghless 

techniques). 

Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωμάτων) καθώς και ο τρόπος 

εγκιβωτισμού τους θα καθορίζονται στην μελέτη του έργου. 

Οι προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες παράγονται με δονητικές ή φυγοκεντρικές 

μεθόδους σε εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένες. 

Συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές επιτάχυνσης της ωρίμανσης με χρήση ατμού. 

Οι τσιμεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεμάχια μήκους 

1,0 m. Οι οπλισμένοι σωλήνες διατίθενται και σε μήκη 2,0 m ή 2,5 m. 

Στις περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή δικτύων διερχομένων από 

διαβρωτικά εδάφη ή κοντά στην θάλασσα συνιστάται η χρήση τσιμεντοσωλήνων με 

εσωτερική ή και εξωτερική προστασία (ασφαλτική ή εποξειδική). 

Για τους σωλήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει ισχύ η «Προδιαγραφή Σωλήνων από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα με ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών 

Λυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (Υπουργική Απόφαση 

ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84) (ΦΕΚ 253/τΒ/84), η οποία καθορίζει τα της δειγματοληψίας, τα υλικά 

κατασκευής, τις ανοχές ονομαστικών διαστάσεων και τις απαιτούμενες δοκιμές αντοχής και 

υδατοπερατότητας. 

 

Σχετικά πρότυπα: 

EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for 

sewerage application - Requirements and test methods -- 

Σωλήνες, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και σύνδεσμοί τους από 
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ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές εφαρμογές - Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής. 

ΕΝ 1916:2002  Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and 

reinforced. Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, 

ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. 

ΕΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including 

joints and fittings --    Κοινές απαιτήσεις για σωλήνες πίεσης 

από σκυρόδεμα συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων και 

εξαρτημάτων. 

ΕΝ 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for 

buildings - Dimensions and technical terms of delivery -- 

Σωλήνες και εξαρτήματα ινοτσιμέντου για συστήματα απορροής 

κτιρίων - Διαστάσεις και τεχνικοί όροι παράδοσης. 

ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or 

Tile. 

Προσφάτως έχει τεθεί σε ισχύ το πρότυπο ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, 

unreinforced, steel fibre and reinforced. Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, 

ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διατάξεις του προτύπου αυτού υπερισχύουν 

όλων των προηγουμένων. 

Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασμένοι σωλήνες προς εγκατάσταση θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα 

προκύπτει η συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη κατηγορία 

σωλήνων, αόπλων, οπλισμένων, επενδεδυμένων και μη. 

Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιμές επί τυχαίων δειγμάτων 

προσκομισθέντων σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες 

διευκολύνσεις προς τον σκοπό αυτό. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμεντοσωλήνων: 

 θα εφαρμόζουν μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα 

στάδια αυτής, υπό την εποπτεία Διπλωματούχων Μηχανικών. 

 θα διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών των σωλήνων σε κάθε φάση 

παραγωγής τους. 

 θα εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9002:2000 

από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης (EQNET). 

Η προκατασκευή σωλήνων στο εργοτάξιο επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση 

λεπτομερή σχέδια των εγκαταστάσεων και λεπτομερή περιγραφή του τρόπου κατασκευής 

και δοκιμών των τσιμεντοσωλήνων. 

Οι αγωγοί αποχέτευσης από σκυρόδεμα μπορεί να είναι και χυτοί επί τόπου, εάν αυτό 

προβλέπεται από την Μελέτη. 

Η κατασκευή χυτών σωληνωτών αγωγών μπορεί εναλλακτικά να γίνει με πνευματικό τύπο 

(φουσκωτό καλούπι) ή λυόμενους ξυλότυπους/ σιδηρότυπους, με εφαρμογή της ποιότητας 
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σκυροδέματος, της διάταξης του σιδηροπλισμού και του πάχους τοιχώματος που 

προβλέπεται εκάστοτε από την μελέτη. 

Για την σκυροδέτηση επί τόπου των σωλήνων έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην 

ΠΕΤΕΠ 01-01-02-00 «Διάστρωση και Συμπύκνωση Σκυροδέματος». 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ  

α. Τσιμέντο  

Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.), του προτύπου ΕΝ 197
1
 και της Προδιαγραφής σωλήνων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών 

λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων (ΦΕΚ 253/τΒ/84). 

Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, για τους αγωγούς ομβρίων θα 

επιλέγεται τσιμέντο κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000.  

Για αγωγούς ακαθάρτων ή εντός διαβρωτικών εδαφών θα επιλέγεται τσιμέντο 

κατηγορίας IV 45 SR (sulfate resistant: ανθεκτικό στα θειϊκά). Η χρήση τσιμέντου 

ανθεκτικού στο θείο θα πιστοποιείται με εργαστηριακούς ελέγχους τεμαχίων σωλήνα 

(π.χ. με κρυσταλλογραφική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων Χ, χημική ανάλυση, 

φασματομετρία ατομικής απορρόφησης ή άλλη δόκιμη μέθοδο). 

Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου προκατασκευασμένων σωλήνων συνιστάται να είναι 

350 kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. 

β. Αδρανή 

Τα αδρανή υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και της «Προδιαγραφής 

Σωλήνων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για 

Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ 

253/Β/84). 

Θα είναι σκληρά, ασβεστολιθικής προέλευσης, με ελεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση 

και μικρή περιεκτικότητα σε παιπάλη. Ο μέγιστος κόκκος αδρανών δεν θα υπερβαίνει τα 

20 mm. Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η εν γένει σύνθεση του 

σκυροδέματος θα καθορίζεται εργαστηριακά στο εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα με 

την διάμετρο ή /και το πάχος τοιχώματος των σωλήνων. 

γ. Οπλισμός  

Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός S 400s ή S 500s θα πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. 

και της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ «Χαλύβδινοι Οπλισμοί». 

Ο οπλισμός θα καθορίζεται με βάση την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα των 

σωλήνων, είτε από την μελέτη του έργου (περίπτωση χυτών επί τόπου σωλήνων) είτε 

μετά από τις προβλεπόμενες δοκιμές στο εργοστάσιο παραγωγής 

(προκατασκευασμένοι σωλήνες διαφόρων κατηγοριών). 

                                            
1
 - ΕΝ 197-1:2000: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. 

  - ΕΝ 197-2:2000: Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση 
συμμόρφωσης. 
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Οι βασικές απαιτήσεις διαμόρφωσης του εκάστοτε απαιτούμενου οπλισμού είναι οι 

εξής: 

Ο οπλισμός θα είναι μορφής κλωβού (μονής ή διπλής) με περιφερειακές και διαμήκεις 

ράβδους. Οι ράβδοι του περιφερειακού οπλισμού θα προσδένονται με τις διαμήκεις 

ράβδους οι οποίες θα επεκτείνονται σε όλο το μήκος του σωλήνα, και θα 

χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την 

προβλεπόμενη επικάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 25 mm. 

Η εξωτερική εσχάρα του οπλισμού θα επεκτείνεται μέχρι τα άκρα του σωλήνα, τα οποία 

(τόσο ο κώδωνας όσο και το αρσενικό άκρο) θα φέρουν πρόσθετο οπλισμό ενίσχυσης. 

Οι σωλήνες που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή 

πλησίον της θάλασσας συνιστάται να είναι διαμορφωμένοι με πάχος επικάλυψης 

οπλισμού τουλάχιστον 35 mm. 

Η διάμετρος των διαμήκων ράβδων (της ίδιας κατηγορίας με τον κύριο οπλισμό) θα 

είναι τουλάχιστον Φ6 και οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν θα υπερβαίνουν τα 30 cm. 

δ. Σκυρόδεμα  

Το σκυρόδεμα θα πληροί τις απαιτήσεις της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο 

Σκυρόδεμα ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, 

Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ Β 253/84). 

Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι τουλάχιστον C20/25. Για ειδικές περιπτώσεις 

εφαρμογών μπορεί να ζητηθεί από την Υπηρεσία η προσθήκη προσμίκτων στο 

σκυρόδεμα ή / και εφαρμογή σκυροδέματος C30/37. 

Γενικά το σκυρόδεμα θα περιέχει τουλάχιστον 350 kg τσιμέντο ανά m
3
 και λόγος νερού 

προς τσιμέντο δεν θα υπερβαίνει το 0,45. 

Στην περίπτωση εργοστασιακής κατασκευής των σωλήνων η διαδικασία παραγωγής 

και ελέγχων του σκυροδέματος θα είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ. Η 

διαδικασία παραγωγής του σκυροδέματος θα εξασφαλίζει πλήρη και ομοιόμορφη 

ανάμιξη και σταθερή ποιότητα όλων των μιγμάτων (χαρμανιών), και θα 

χρησιμοποιούνται αναμικτήρες ηλεκτρονικώς ελεγχόμενοι, με διάταξη προσδιορισμού 

της περιεχόμενης υγρασίας των αδρανών και αυτόματης ρύθμισης του παρεχόμενου 

νερού και με δυνατότητα έκδοσης δελτίου σύνθεσης του μίγματος από εκτυπωτή. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των τσιμεντοσωλήνων θα διατηρεί πλήρες αρχείο 

(ημερολόγιο) καταγραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής του 

σκυροδέματος καθώς και των ελέγχων της ποιότητας και της κοκκομετρικής 

διαβάθμισης των αδρανών. 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η ονομαστική διάμετρος των οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική 

διάμετρο και δίνεται στους πίνακες της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο 

Σκυρόδεμα με ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, 

Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ 253/τΒ/84). 

Γίνονται αποδεκτές όλες οι διάμετροι οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων του Παραρτήματος 

της παρούσας προδιαγραφής εφ’ όσον έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στους πίνακες της Προδιαγραφής και συνοδεύονται και από στατική μελέτη. 
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Πάχος τοιχωμάτων 

Στο ΦΕΚ 253 οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πάχος 

του τοιχώματος τους ως κάτωθι: 

Τοίχωμα Α: Λεπτό τοίχωμα 

Τοίχωμα Β: Μεσαίου πάχους τοίχωμα 

Τοίχωμα Γ: Μεγάλου πάχους τοίχωμα 

Ανοχές διαστάσεων 

Η αποδεκτή διαφορά μήκους μεταξύ δύο αντιδιαμετρικών γενετειρών του σωλήνα, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΦΕΚ 253/84, έχει ως εξής: 

 

Ονομαστική διάμετρος (mm) 
Αποδεκτή διαφορά μήκους 

αντιδιαμετρικών γενετειρών (mm) 

300 - 600 6 mm 

600 - 1500 10 mm 

1650 - 2100 16 mm 

2250 και άνω 19 mm 

 

Απόκλιση από την ευθυγραμμία 

Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από την ευθυγραμμία μετρούμενη κατά γενέτειρα 

καθορίζεται σε 5 mm ανά τρέχον μέτρο μήκους σωλήνα. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Αντοχή σε αντιδιαμετρική θλίψη κατά την μέθοδο των τριών ακμών με την δοκιμή 

που περιγράφεται στην Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497-04. Το φορτίο θραύσης του 

σωλήνα δεν θα είναι μικρότερο από το καθοριζόμενο στους πίνακες του ΦΕΚ 253 Β/84 για 

την κατηγορία του σωλήνα: Σχετικό πρότυπο ASTM C497-04 και ΕΝ 1916:2002. 

Υδατοαπορροφητικότητα σκυροδέματος. Η δοκιμή εκτελείται επί δύο δοκιμίων 

προερχόμενων από το τοίχωμα του σωλήνα, χωρίς οπλισμό, ελάχιστης μάζας 0,10 kg, 

απαλλαγμένα από εμφανείς ρωγμές. Η υδατοαπορροφητικότητα δεν θα υπερβαίνει το 9% 

(βάρος απορροφούμενου νερού ως προς το βάρος αποξηραμένου δείγματος). Σχετικό 

πρότυπο ASTM C497-04 (μέθοδος Α). 

Υδατοπερατότητα σωλήνων. Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με την Πρότυπη Μέθοδο ASTM 

C497 Μ (§ 7.5.1.). Κατά την δοκιμή αυτή ο σωλήνας υποβάλλεται επί 10 min σε 

υδροστατική πίεση 70 kPa. Η εμφάνιση στην επιφάνεια του σωλήνα υγρών κηλίδων ή 

μεμονωμένων σταγόνων δεν θεωρείται διαρροή. 

Για να γίνει δεκτή μια παρτίδα σωλήνων, όλα τα δοκίμια που θα υποβληθούν στις ανωτέρω 

τρεις δοκιμές θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που κάποιο από τα 

δοκίμια δεν καλύπτει μία εκ των απαιτήσεων η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται με δύο 

επιπρόσθετα δοκίμια, από την ίδια παρτίδα σωλήνων. 
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2.6. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ – ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 

Οι χρησιμοποιούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό 

ελαστικό, κυκλικής ή σύνθετης διατομής, και θα είναι συμπαγείς, ομοιογενείς και χωρίς 

ατέλειες, πόρους και φουσκάλες. Για τα χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής των 

δακτυλίων έχει εφαρμογή το πρότυπο:  

ΕΝ 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. 

Για τους ελέγχους των δακτυλίων στεγάνωσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα, 

υδατοαπορροφητικότητα και γήρανση ισχύει το πρότυπο: 

ASTM C443Μ Standard specification for joints for concrete pipe and manholes, using 

rubber gaskets (metric): Πρότυπη προδιαγραφή αρμών 

τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων με ελαστικούς δακτυλίους (μετρικό 

σύτημα). 

Σχετικά Βρετανικά Πρότυπα:  

BS 903-0:2003 Physical testing of rubber. General -- Φυσικοί έλεγχοι ελαστικού. 

Γενικότητες. 

Εάν προβλέπεται και σφράγιση του αρμού θα χρησιμοποιούνται ελαστομερή υλικά ψυχρού 

βουλκανισμού, δύο συστατικών, σουλφιδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, με τα ακόλουθα 

βασικά χαρακτηριστικά: 

 Να μην αποκολλώνται από την επιφάνεια του σκυροδέματος υπό εσωτερική πίεση 300 

kPa (3,0 atm). 

 Να διαθέτουν ικανότητα επαναφοράς 85% μετά από επιμήκυνση κατά 100% επί 24 

ώρες. 

Ισχύοντα πρότυπα δοκιμών: 

DIN 52453-2:1977-09 Testing of sealing compounds for sealing and glazing in building 

constructions; Migration of binder, paper filter method -- Ελεγχοι 

σφραγιστικών υλικών αρμών και υαλοστασίων δομικών 

κατασκευών. Προσδιορισμός απωλειών συνδετικού υλικού με 

την μέθοδο του χαρτίνου φίλτρου. 

EN ISO 11600:2004-04 Building construction - Jointing products - Classification and 

requirements for sealants (ISO 11600:2002). Δομικές 

κατασκευές. Προϊόντα αρμών. Κατηγοριοποίηση και απαιτήσεις 

για τα σφραγιστικά. 

 

2.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Οι οπλισμένοι τσιμεντοσωλήνες διατίθενται με εσωτερική ή /και εξωτερική προστασία για 

τις περιπτώσεις δικτύων ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, ή δικτύων διερχομένων 

από διαβρωτικό περιβάλλον, σε ζώνες με υψηλό υπόγειο ορίζοντα ή πλησίον της 

θάλασσας. 
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Οι προστατευτικές επενδύσεις σε συνδυασμό με την προσθήκη τσιμέντου ανθεκτικού στο 

θείο (SR) συντελούν στην αύξηση της διάρκειας της ζώνης των σωλήνων. 

Οι συνήθεις τύποι προστασίας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πληρούνται έχουν ως 

εξής: 

α. Εσωτερική προστασία με επάλειψη με εποξειδική ρητίνη 

Θα είναι ισόπαχη και θα εφαρμόζεται σε τρεις στρώσεις πάχους από 0,30 έως 0,50 mm 

αφού προηγουμένως ο σωλήνας καθαριστεί επιμελώς και απαλλαγεί πλήρως από 

σκόνες κ.λπ. 

Θα καλύπτονται πλήρως και οι επιφάνειες των άκρων των σωλήνων. 

Το πάχος της επένδυσης μετράται με παχύμετρο ακριβείας. 

Οι απαιτήσεις προστασίας των τσιμεντοσωλήνων με εποξειδικές ρητίνες περιγράφονται 

λεπτομερώς στο προαναφερθέν ΦΕΚ 253Β/84. 

β. Εφαρμογή αλουμινούχου τσιμέντου σύμφωνα με την Προδιαγραφή BS 

γ. Χυτές αυτοεπιπεδούμενες ρητίνες εποξειδικής βάσης τριών συστατικών πάχους 2-3 

mm. 

δ. Επένδυση τσιμεντοσωλήνων με φύλλα πολυαιθυλενίου κατά το στάδιο παραγωγής των 

σωλήνων στο εργοστάσιο. Εφαρμόζονται φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 3,00 mm ή 

μεγαλύτερου, τα οποία στην επιφάνεια επαφής τους με το σκυρόδεμα φέρουν 

κωνοειδείς απολήξεις αγκύρωσης (συνήθως 400 τεμάχια ανά m
2
 επιφανείας: κάνναβος 

5 x 5 cm). 

Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί και στους χυτούς επί τόπου σωλήνες, με 

ιδιαίτερη προσοχή κατά την σκυροδέτηση για την αποφυγή δημιουργίας πτυχώσεων 

από εγκλωβισμό αέρα. 

Τυπικά χαρακτηριστικά των στοιχείων αγκύρωσης: 

 Αντοχή σε εφελκυσμό (εξόλκυση)  1000 Ν (100 kg) ανά αγκύριο 

 Αντοχή σε διάτμηση  7000 Ν (700 kg) ανά αγκύριο 

Τα φύλλα της επένδυσης κατά μήκος του δημιουργούμενου αρμού θα είναι συγκολλημένα 

με θερμικές μεθόδους (αυτογενής συγκόλληση χωρίς ίχνη ραφής) για την εξασφάλιση 

στεγανότητας. 

Ισχύοντα πρότυπα για τα φύλλα πολυαιθυλενίου: 

DIN 16925:06.87 High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet; Technical 

Delivery Conditions. -- Φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας 

δι΄εξωθήσεως. Τεχνικοί όροι παράδοσης. 

DIN ΕΝ 1610:1979 Construction and testing ofr drains and sewers -- Κατασκευή και 

δοκιμές και ομβρίων και αποχετεύσεων. 

ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 

1: General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες. 

Οι σωλήνες με προστατευτικές επενδύσεις/ επιστρώσεις θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις 

ιδιότητές τους. 
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Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στις μετρήσεις του πάχους της 

επένδυσης, της πρόσφυσης και της αντοχής σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται με προσοχή για 

την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

α. Απαγορεύεται η εκφόρτωση με πτώση. 

β. Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται με ανυψωτικά μέσα 

(γερανούς ή εκσκαφείς) εφοδιασμένα με ειδικό άγγιστρο ανάρτησης σωλήνων. 

γ. Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την μεταφορά τους με τακαρίες για την αποφυγή 

μετακινήσεων και κρούσεων. 

δ. Οι σωλήνες θα εδράζονται σε ομαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή 

αμμοχαλικωδών υλικών χωρίς μεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεως 

με παρεμβολή κατάλληλων εμποδίων. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται επί του υποστρώματος που προβλέπεται από την 

μελέτη. 

Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες με τόρμο/ εντορμία εδράζονται κατά κανόνα επί 

υποστρώσεως από ισχνό σκυρόδεμα (κοιτόστρωση C 8/10 ή C 10/12). 

Κοιτόστρωση απαιτείται επίσης και για τους κατασκευαζόμενους επί τόπου σωλήνες (είτε 

διαμορφώνονται με πνευματικούς τύπους είτε με λυόμενους συμβατικούς ξυλότυπους ή 

σιδηρότυπους). 

Η γεωμετρική ακρίβεια της στάθμης της κοιτόστρωσης είναι ουσιώδης για την υδραυλική 

συμπεριφορά του δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. Απαιτείται ως εκ 

τούτου ιδιαίτερη προσοχή για την διαμόρφωση των απαιτουμένων μηκοτομικών κλίσεων 

(π.χ. τοποθέτηση σε τακτές αποστάσεις πασσάλων επισήμανσης με χρωματισμένη την 

στάθμη αναφοράς ή χρήση συστημάτων οπτικής καθοδήγησης laser). 

Οι σωλήνες με κώδωνα εδράζονται κατά κανόνα επί κοκκώδους υποστρώματος (π.χ. 

θραυστό υλικό οδοστρωσίας). Το υπόστρωμα διαμορφώνεται ενιαίο στον πυθμένα του 

ορύγματος στις προβλεπόμενες κλίσεις και συμπυκνώνεται. Η τοποθέτηση των σωλήνων 

γίνεται συνήθως από τα κατάντη προς τα ανάντη, οι δε σωλήνες διατάσσονται έτσι ώστε οι 

κώδωνες να ευρίσκονται ανάντη κατά την ροή. 

Για την τοποθέτηση του σωλήνα ανασκάπτεται τοπικά το υπόστρωμα για να εισχωρήσει η 

προεξοχή του κώδωνα. 

Οι τσιμεντοσωλήνες με κώδωνα συνδέονται μεταξύ τους με εφαρμογή ελαστικού δακτυλίου 

στο εσωτερικό του κώδωνα. 
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Ο ελαστικός δακτύλιος εφαρμόζεται στην εγκοπή που υπάρχει και ο σωλήνας προωθείται 

από την πλευρά του κώδωνα πριν από τον προηγούμενο ήδη τοποθετημένο σωλήνα με 

κατάλληλες μηχανικές ή υδραυλικές διατάξεις. Κατά την εφαρμογή της δύναμης 

προώθησης θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μονομερούς φόρτισης 

της μούφας, που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση. Η φόρτιση θα είναι ισοκατανεμημένη σε 

όλη την περίμετρο του κώδωνα. 

Ο αρμός που δημιουργείται μεταξύ των συνδεδεμένων σπονδύλων θα σφραγίζεται με 

ειδικά ελαστομερή υλικά εσωτερικά στην περίπτωση μεγάλων διαμέτρων και εξωτερικά 

στην περίπτωση μικρών διαμέτρων. 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

α. Εργαστηριακοί έλεγχοι 

 Στην περίπτωση εργοταξιακής παραγωγής τσιμεντοσωλήνων θα 

πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι των σωλήνων σε ποσοστό 2% ανά 

διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων και κατ’ ελάχιστον σε 5 τεμάχια ανά διάμετρο, 

σε κατάλληλα εξοπλισμένα και κατά προτίμηση πιστοποιημένα εργαστήρια με 

δαπάνη και μέριμνα του Αναδόχου. Η επιλογή των δειγμάτων θα γίνεται από την 

Επίβλεψη. 

 Για κάθε δοκιμαζόμενη παρτίδα σωλήνων θα συντάσσεται πρακτικό δοκιμών στο 

οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα των δοκιμών σε καμπτικό φορτίο θραύσης, 

η συμπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιμή υδατοστεγανότητας, το πάχος του 

τοιχώματος, η ποιότητα του σκυροδέματος και η διάταξη των ράβδων οπλισμού 

(περιμετρικών και διαμήκων). 

 Μία παρτίδα σωλήνων θα γίνεται αποδεκτή όταν όλα τα εξεταζόμενα δοκίμια δίνουν 

αποδεκτά αποτελέσματα. Για κάθε δοκίμιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής 

η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται με δύο πρόσθετα δοκίμια από την ίδια παρτίδα 

σωλήνων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα επανελεγχόμενα δοκίμια πρέπει να 

πληρούν την προδιαγραφή. 

Για την εξακρίβωση της χρήσης τσιμέντου ανθεκτικού σε θείο (SR) θα προσκομίζονται 

πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου ή θα ζητείται ανάλογος εργαστηριακός 

έλεγχος (ειδικές χημικές αναλύσεις, κρυσταλλογραφία κ.λπ.). 

β. Μακροσκοπικοί έλεγχοι 

Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου 

διαπίστωση των ιδιοτήτων των σωλήνων. 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σωλήνων. 

 Κατά την κρούση του σωλήνα με σφυρί θα παράγεται ήχος μεταλλικής χροιάς 

(κωδωνισμός). 

 Κατά την θραύση τμήματος του σωλήνα τα αδρανή θα θραύονται χωρίς να 

αποκολλούνται. 

 Οι σωλήνες θα εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, φυσαλίδες 

και αποκολλημένα τμήματα. 
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 Κώδωνες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση 

των σωλήνων και την στεγανότητα. Σωλήνες με τέτοιους κώδωνες είναι ακατάλληλοι 

και θα απορρίπτονται. 

 Σωλήνες με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

 Οι σωλήνες δεν θα εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια θα είναι 

ομαλή και λεία. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΦΕΚ 253/84 ως μη αποδεκτοί χαρακτηρίζονται οι 

τσιμεντοσωλήνες που εμφανίζουν τα ακόλουθα: 

- σπασίματα ή διαμπερείς ρωγμές 

- ελαττώματα ενδεικτικά κακής αναλογίας, ανάμιξης ή συμπύκνωσης του 

σκυροδέματος 

- επιφάνεια κυψελωτή ή πορώδη 

- βλάβες ή σπασίματα στα άκρα, που πιθανόν θα εμποδίσουν την ικανοποιητική 

σύνδεση των σωλήνων 

- οποιοδήποτε συνεχές ράγισμα που έχει επιφανειακά πλάτος ≥ 0,3 mm και μήκος 

≥ 300 mm, ανεξάρτητα από την θέση του στο τοίχωμα του σωλήνα 

 Τα άκρα τους δεν θα εμφανίζουν σκασίματα ή ελαττώματα και το επίπεδό τους θα 

είναι κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα. 

 Οι σωλήνες θα είναι λείοι και ευθύγραμμοι. 

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Για αγωγούς διαμέτρου άνω των 700 mm η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει 

έλεγχο στεγανότητας με ειδικά όργανα στο σύνολο ή σε τμήμα του αγωγού με χρήση 

ειδικών τεχνικών και εξοπλισμού (π.χ. έμφραξη αρμών με μπαλόνια και εφαρμογή αρχικής 

υδροστατικής πίεσης ελεγχόμενης χρονικά μέσω μανομέτρων). 

Τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστώνονται κατά τις δοκιμασίες αυτές θα αποκαθίστανται 

από τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση. 

Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων θα γίνεται νέα 

δοκιμασία του τμήματος της σωλήνωσης. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κατά την παραλαβή του δικτύου από τσιμεντοσωλήνες θα διενεργούνται οι ακόλουθοι 

έλεγχοι: 

 Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικών. Σε περίπτωση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων που φέρουν σήμανση CE, συμμόρφωσης με 

το νέο ΕΝ 1916:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι. 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη. 

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως (εφ’ όσον προβλέπονται από την 

μελέτη). 
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 Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει βιντεοσκόπηση του εσωτερικού της 

σωληνογραμμής, εάν αυτό προβλέπεται από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 

του έργου. 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες απαιτεί την διακίνηση 

αντικειμένων μεγάλου βάρους με μηχανικά μέσα και μάλιστα υπό συνθήκες στενότητας 

χώρου (εντός του ορύγματος). 

Η προσωρινή εναπόθεση των σωλήνων κατά μήκος του ορύγματος ενέχει πάντοτε τον 

κίνδυνο ολισθήσεων εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα στήριξης/ σταθεροποίησης των 

σωλήνων. 

Κατά την διάρκεια σφήνωσης των σωλήνων με κώδωνα ασκούνται ισχυρές δυνάμεις στην 

περίμετρο του σωλήνα με υδραυλικά ή μηχανικά μέσα. 

 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Γενικώς έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96 περί «Ελάχιστων Απαιτήσεων Υγιεινής και 

Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57 

ΕΟΚ. 

Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται υποχρεωτικά με ειδικές 

εξαρτήσεις ανάρτησης σωλήνων που θα εξασφαλίζουν το αμετακίνητο των σωλήνων κατά 

τους χειρισμούς. 

 Απαγορεύεται ο χειρισμός των σωλήνων με μονό ιμάντα τοποθετούμενο περιφερειακά. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα λαμβάνεται κατά την ευθυγράμμιση των σωλήνων εντός του 

ορύγματος. Η εργασία θα επιτηρείται διαρκώς από έμπειρο εργοδηγό κινούμενο εκτός 

του ορύγματος. 

Το εργαζόμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 

που προβλέπει το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας του Έργου (ΣΑΥ). 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιμέτρηση των προκατασκευασμένων σωλήνων θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκοs 

του δικτύου σε μέτρα (m), κατά διάμετρο και τύπο σωλήνα (οπλισμένοι κατά σειρά 

αντοχών, άοπλοι, με επενδύσεις προστασίας κ.λπ.). 

Τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρούνται μεταξύ των εσωτερικών παρειών των 

διαδοχικών φρεατίων. 

Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με σωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου ή 

ανώτερης ποιότητας θα επιμετρώνται με βάση τα προβλεπόμενα από την Μελέτη. 

Οι χυτοί επί τόπου σωληνωτοί αγωγοί θα επιμετρώνται αναλυτικά ως κατασκευές 

σκυροδέματος: 



33  

 

 Προμήθεια σκυροδέματος, μεταφορά επί τόπου, σκυροδέτηση και συμπύκνωση σε 

κυβικά μέτρα ανά κατηγορία σκυροδέματος. 

Διατομές στερεού με  διαστάσεις (εξωτερικές) μεγαλύτερες των προβλεπομένων από την 

Μελέτη δεν γίνονται αποδεκτές. 

 Κατασκευή καλουπιού, ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. 

Τα καλούπια θα διακρίνονται σε πνευματικά (φουσκωτά) και συμβατικά (λυόμενοι 

ξυλότυποι ή σιδηρότυποι). 

 Χαλύβδινος οπλισμός σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών πινάκων οπλισμού. 

Η τυχόν τοποθέτηση σιδηροπλισμού πέραν του προβλεπομένου στην Μελέτη δεν θα 

γίνεται αποδεκτή προς επιμέτρηση, 

 Πρόσθετα σκυροδέματος, πλην ρευστοποιητικών, ανά kg βάρους σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως, για το αποδεκτό προς επιμέτρηση σκυρόδεμα. 

Συμπεριλαμβάνονται στεγανοποιητικά μάζας, επιταχυντές ή επιβραδυντές πήξης, ίνες και 

ειδικά τσιμέντα (π.χ. ανθεκτικά στο θείο). 

Η εκσκαφή και επαναπλήρωση των σκαμμάτων των δικτύων, καθώς και ο εγκιβωτισμός 

τους επιμετρώνται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην τυπική διατομή της 

Μελέτης. 

Στις ως άνω τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εργαλείων 

κ.λπ. εξοπλισμού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα 

ΠΕΤΕΠ. 

 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των πάσης 

φύσεως σωλήνων και των λοιπών ενσωματούμενων υλικών. 

 Η φθορά και απομείωση των υλικών. 

 Η πραγματοποίηση όλων των προβλεπομένων δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με την 

παρούσα ΠΕΤΕΠ. 

 Η δαπάνη εργασίας και υλικών για τυχόν αποκατάσταση ατελειών ή μη αποδεκτών 

κατασκευών κατά τον έλεγχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΕΚ 253/84 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I 

Φορτίο για δημιουργία ρωγμής 0,3mm 40 Ν/m, mm διαμέτρου 

Φορτίο θραύσεως 60 Ν/m, mm διαμέτρου 

 

Εσωτερική ονομαστική 
διάμετρος 

Επιφάνεια οπλισμού σε cm2 ανά τρέχον μέτρο σωλήνα 

Τοίχωμα Α Τοίχωμα Β 

Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa 

Πάχος 
τοιχώματος 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός 

Πάχος 
τοιχώματος 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός 

Εσωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εσωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

1500 125 5,3 4,0 150 4,4 3,4 

1600
(γ)

 134 6,1 4,5 159 5,0 3,8 

1650 138 6,4 4,7 163 5,3 4,0 

1800 150 7,4 5,5 175 6,1 4,7 

1950 163 8,5 6,4 188 6,8 5,1 

2000
(γ)

 167 8,9 6,7 192 7,2 5,4 

2100 175 9,5 7,2 200 7,8 5,9 

2200
(γ)

 184 10,1 7,5 209 8,4 6,4 

2250 188 10,4 7,6 213 8,7 6,6 

2400 200 11,4 8,5 225 9,7 7,4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II 

 

Φορτίο για δημιουργία ρωγμής 0,3mm 50 Ν/m, mm διαμέτρου 

Φορτίο θραύσεως  75 Ν/m, mm διαμέτρου 

 

Εσωτερικ
ή 
ονομαστικ
ή 
διάμετρος 

(mm) 

Επιφάνεια οπλισμού σε cm2 ανά τρέχον μέτρο σωλήνα 

Τοίχωμα Α Τοίχωμα Β Τοίχωμα Γ 

Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa 

 

Πάχος 
τοιχώματο

ς 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός  

Πάχος 
τοιχώματο

ς 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός  

Πάχος 
τοιχώματο

ς 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός 

Εσωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εσωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εσωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

300 

375 

400
(γ)

 

450 

500
(γ)

 

525 

44 

47 

48 

50 

55 

57 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2,2 

2,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

57 

59 

63 

67 

69 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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600 

675 

700
(γ)

 

750 

800
(γ)

 

825 

900 

1000
(γ)

 

1050 

1200 

1350 

1400
(γ)

 

1500 

1600
(γ)

 

1650 

1800 

1950 

2000
(γ)

 

2100 

2200
(γ)

 

2250 

2400 

63 

66 

67 

69 

71 

72 

75 

84 

88 

100 

113 

117 

125 

134 

138 

150 

163 

167 

175 

184 

188 

200 

2,8 

3,2 

3,2 

3,2 

3,4 

3,4 

3,0 

3,3 

3,4 

4,5 

5,3 

5,7 

6,4 

7,1 

7,4 

8,7 

9,7 

10,1 

10,8 

11,7 

12,1 

13,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,1 

2,4 

2,5 

3,4 

4,0 

4,3 

4,7 

5,3 

5,5 

6,4 

7,4 

7,7 

8,3 

8,9 

9,1 

10,0 

75 

82 

84 

88 

92 

94 

100 

109 

113 

125 

138 

142 

150 

159 

163 

175 

188 

192 

200 

209 

213 

225 

1,5 

2,8 

2,9 

3,0 

3,2 

3,2 

2,5 

3,0 

3,2 

3,8 

4,7 

4,9 

5,3 

6,2 

6,6 

7,4 

8,5 

8,9 

9,7 

10,5 

10,8 

12,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,9 

2,3 

2,5 

3,0 

3,4 

3,6 

4,0 

4,6 

4,9 

5,5 

6,4 

6,7 

7,2 

7,8 

8,0 

9,1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

119 

128 

132 

144 

157 

161 

169 

178 

182 

194 

207 

211 

219 

228 

232 

244 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,5 

1,9 

2,1 

3,0 

3,6 

4,0 

4,7 

5,1 

5,3 

6,4 

7,4 

7,9 

8,7 

9,7 

10,2 

11,6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,5 

1,7 

1,7 

2,3 

2,8 

3,1 

3,6 

3,9 

4,0 

4,9 

5,5 

5,9 

6,6 

7,3 

7,6 

8,7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III 

 

Φορτίο για δημιουργία ρωγμής 0,3mm 65 Ν/m, mm διαμέτρου 

Φορτίο θραύσεως 100 Ν/m, mm διαμέτρου 

 

Εσωτερικ
ή 

ονομαστικ
ή 
διάμετρος 

(mm) 

Επιφάνεια οπλισμού σε cm2 ανά τρέχον μέτρο σωλήνα 

Τοίχωμα Α Τοίχωμα Β Τοίχωμα Γ 

Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa 

 

Πάχος 
τοιχώματο

ς 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός 

 

Πάχος 
τοιχώματο

ς 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός  

Πάχ
ος 

τοιχ
ώμα
τος 

(mm
) 

Κυκλικός οπλισμός 

Εσωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εσωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εσωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικό
ς κλωβός 

(cm
2
) 

300 44 1,5 - 50 1,5 - - - - 

375 47 1,5 - 57 1,5 - - - - 

400
(γ)

 48 1,5 - 59 1,5 - - - - 

450 50 1,5 - 63 1,5 - - - - 

500
(γ)

 55 2,5 - 67 1,5 - - - - 

525 57 3,0 - 69 1,5 - - - - 

600 63 3,6 - 75 1,5 - 94 1,5 - 

675 66 3,8 - 82 3,4 - 100 1,7 - 

700
(γ)

 67 3,9 - 84 3,6 - 103 1,9 - 

750 69 4,0 - 88 3,8 - 107 2,1 - 

800
(γ)

 71 4,3 - 92 4,1 - 111 2,4 - 

825 72 4,4 - 94 4,2 - 113 2,5 - 

900 75 4,4 3,4 100 3,6 2,8 119 1,7 1,5 

1000
(γ)

 84 5,0 3,8 109 4,2 3,2 128 2,3 1,8 

1050 88 5,3 4,0 113 4,4 3,4 132 2,5 1,9 

1200 100 6,8 5,1 125 5,1 3,8 144 3,4 2,5 

1350 113 8,0 5,9 138 6,1 4,7 157 4,4 3,4 

1400
(γ)

 117 8,5 6,3 142 6,5 5,0 161 4,7 3,6 

1500 125 9,3 7,0 150 7,2 5,5 169 5,3 4,0 
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1600
(γ)

 134 10,2 7,6 159 8,5 6,3 178 6,2 4,6 

1650 138 10,6 7,8 163 9,1 6,6 182 6,6 4,9 

1800 150 12,1 9,1 175 10,4 7,8 194 7,6 5,7 

 Αντοχή σκυροδέματος 34,5Μρa       

1950 163 13,5 9,2 188 12,1 9,1 207 8,9 6,8 

2000
(γ)

 167 14,1 10,0 192 12,6 9,5 211 9,5 7,2 

2100 175 15,2 11,4 200 13,5 10,2 219 10,6 8,0 

  Αντοχή σκυροδέματος 34,5Μρa Αντοχή σκυροδέματος 34,5Μρa9,0 

2200
(γ)

 184 16,5 12,4 209 14,2 10,8 228 11,9 9,0 

2250 188 17,1 12,9 213 14,6 11,0 232 12,5 9,5 

2400 200 19,7 14,8 225 14,1 10,7 244 11,8 11,2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV 

 

Φορτίο για δημιουργία ρωγμής 0,3mm 100 Ν/m, mm διαμέτρου 

Φορτίο θραύσεως 150 Ν/m, mm διαμέτρου 

 

Εσωτερική 
ονομαστική 
διάμετρος 

(mm) 

Επιφάνεια οπλισμού σε cm2 ανά τρέχον μέτρο σωλήνα 

Τοίχωμα Α Τοίχωμα Β Τοίχωμα Γ 

Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa Αντοχή σκυροδέματος 27,6 ΜPa 

 

Πάχος 
τοιχώματος 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός  

Πάχος 
τοιχώματος 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός  

Πάχος 
τοιχώματος 

(mm) 

Κυκλικός οπλισμός 

Εσωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εσωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εσωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

Εξωτερικός 
κλωβός 

(cm
2
) 

300 44 3,2 - 50 1,5 - - - - 

375 47 3,4 - 57 2,1 - - - - 

400
(γ)

 48 3,5 - 59 2,4 - - - - 

450 50 3,6 - 63 3,0 - - - - 

500
(γ)

 55 4,5 - 67 3,8 - - - - 

525 57 4,9 - 69 4,2 - - - - 

600 63 6,1 - 75 5,7 - 94 1,5 1,5 

675 66 7,0 - 82 6,6 - 100 1,7 1,5 

700
(γ)

 67 7,4 - 84 6,9 - 103 1,8 1,5 

750 69 8,0 - 88 7,4 - 107 1,9 1,5 

800
(γ)

 (δ) - - 92 5,5 4,1 111 2,2 1,7 

825 - - - 94 5,7 4,2 113 2,3 1,7 

900 - - - 100 6,3 4,7 119 3,0 2,1 

1000
(γ)

 - - - 109 7,1 5,3 128 3,8 2,9 

1050 - - - 113 7,4 5,5 132 4,2 3,2 

1200 - - - 125 8,9 6,8 144 5,5 4,2 

1350 - - - 138 10,6 7,8 157 7,2 5,5 

1400
(γ)

 - - - 142 11,2 8,2 161 7,7 5,9 

    Αντοχή σκυροδέματος 34,5ΜΡa    

1500 - - - 150 12,5 9,5 169 8,7 6,6 

1600
(γ)

 - - - 159 13,9 10,5 178 10,1 7,8 

1650 - - - 163 14,6 11,0 182 10,8 8,3 

       Αντοχή σκυροδέματος 34,5ΜΡa 

1800 - - - 175 16,7 12,7 194 12,9 9,7 

1950 - - - (δ) - - 207 15,0 11,2 

2000
(γ)

 - - - (δ) - - 211 16,0 11,9 

2100 - - - (δ) - - 219 18,0 13,3 

2200
(γ)

 - - - (δ) - - (δ) - - 

2250 - - - (δ) - - (δ) - - 

2400 - - - (δ) - - (δ) - - 
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ΣΤΠ-ΠΜ-4  ΕΓΧΥΤΑ ΦΡΕΑΤIΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

1  Αvτικείμεvo 

 

Η παρoύσα Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στηv κατασκευή τωv πάσης φύσεως φρεατίωv του 

δικτύου ομβρίων (επισκέψεως, συμβoλής, υδροσυλλογής, λαιμoί φρεατίωv, κλπ). 

 

2  Εκτέλεση της εργασίας 

 

Τα φρεάτια πρέπει vα κατασκευάζovται στις θέσεις πoυ πρoβλέπovται στα σχέδια, ή σε θέσεις 

πoυ υπoδεικvύovται από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Τo σχήμα και oι διαστάσεις τoυς πρέπει 

vα συμφωvoύv με τα σχέδια φρεατίωv της μελέτης. Οι εσωτερικές διαστάσεις, εκτός εάv 

υπoδεικvύεται διαφoρετικά, θα μετρώvται μετά τo επίχρισμα ή άλλη επέvδυση. 

 

Η oριζovτιoγραφική θέση, η μoρφή, τo βάθoς και όλες γεvικώς oι διαστάσεις τωv φρεατίωv και 

τωv άλλωv τεχvικώv έργωv, πoυ φαίvovται στα σχέδια θα πρέπει πριv από τηv κατασκευή vα 

ελεγχθoύv από τov Αvάδoχo, αvάλoγα με τα τελικώς χρησιμoπoιηθησόμεvα είδη σωλήvωv και 

θέση τoυ αγωγoύ, ώστε vα είvαι ευχερής τόσov η κατασκευή όσov και η λειτoυργία και 

συvτήρηση τωv έργωv. Εφόσov o Αvάδoχoς κρίνει ότι απαιτoύvται oρισμέvες τρoπoπoιήσεις στα 

σχέδια τωv τεχvικώv έργωv oφείλει vα εισηγηθεί αυτές εγκαίρως στηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. 

 

Ο Αvάδoχoς είvαι υπεύθυvoς vα εξασφαλίσει τηv ευστάθεια τωv διαφόρωv τεχvικώv έργωv σε 

άvωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

 

2.1 Φρεάτια επίσκεψης, συμβολής  αγωγών ομβρίων 

 

Τα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών ομβρίων θα κατασκευαστούν σε 4 προκαθορισμένους 

τύπους, ανάλογα με τη διατομή των αγωγών και μπορεί να είναι χυτά επί τόπου ή από 

προκατασκευασμένους δακτυλίους: 

 

- Τύπος Ο-1, για αγωγούς Φ400 έως Φ600: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας κάτοψης με 

οριζόντια πλάκα οροφής, της οποίας η στάθμη είναι κατά 0,10 m χαμηλότερη από την τελική 

επιφάνεια του οδοστρώματος. Το ύψος του κορμού είναι μεταβλητό, ανάλογα με το βάθος 

του αγωγού. Οι εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης των φρεατίων του τύπου αυτού είναι 

1,20 x 1,20 m και το άνοιγμα εισόδου επί της πλάκας οροφής 0,60 x 0,60 m. Εναλλακτικά 

μπορεί να είναι από προκατασκευασμένους δακτυλίους εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 

1,20 μ. 

 

- Τύπος Ο-2, για αγωγούς Φ800: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας κάτοψης με οριζόντια 

πλάκα οροφής, όπως τα φρεάτια τύπου Ο-1, αλλά με εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης 

1,50 x 1,50 m. Εναλλακτικά μπορεί να είναι από προκατασκευασμένους δακτυλίους 

εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1,50 μ. 

 
- Τύπος Ο-3, για αγωγούς Φ1000: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας κάτοψης με οριζόντια 
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πλάκα οροφής, όπως τα φρεάτια τύπου Ο-1, αλλά με εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης 

1,80 x 1,80 m. Εναλλακτικά μπορεί να είναι από προκατασκευασμένους δακτυλίους 

εσωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1,80 μ. 

 
- Τύπος Ο-4, για αγωγούς Φ1200-1400: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας κάτοψης με 

οριζόντια πλάκα οροφής, όπως τα φρεάτια τύπου Ο-1, αλλά με εσωτερικές διαστάσεις 

κάτοψης 2,20 x 2,20 m. 

 

Α. Χυτά φρεάτια 

Τα χυτά φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C20/25 με σιδηρό oπλισμό πoιότητας 

(Β500C) πληρoύvτωv τις απαιτήσεις τωv σχετικώv Τεχvικώv Πρoδιαγραφώv σύμφωνα με τα 

σχέδια που συνοδέυουν τη μελέτη.  

 

Ο πυθμέvας τωv φρεατίωv πoυ θα είvαι από άoπλo σκυρόδεμα (C20/25) και πάvω στov oπoίo 

θα εδράζovται τα πλευρικά τoιχώματα. Τα φρεάτια πρέπει vα θεμελιώvεται σε υγιές έδαφoς 

θεμελιώσεως με στρώση εξυγίανσης από θραυστό υλικό πάχους 5 εκ. για τηv απoφυγή της 

παραμικρής διαφoρικής υπoχώρησης. Αύλακες σχήματoς U, επιμελώς κατασκευασμέvες για τηv 

μεταφoρά τωv ομβρίων, πρέπει vα κατασκευάζovται μαζί με τη βάση και να διαμορφώνονται με 

πατητή τσιμεντοκονία πάχους 2 εκ. με υλικό 650/900 χγρ. τσιμέvτoυ η οποία στα φρεάτια 

ακαθάρτων θα εκτείνεται και στο πλευρικό τοίχωμα σε ύψος περίπου 0,50 μ. 

 

Τo πλευρικό ύψoς τωv αυλάκωv πρέπει vα είvαι τo εvδεικvυόμεvo στα σχέδια. Οι επιφάvειες τoυ 

πυθμέvα πρέπει vα παρoυσιάζoυv κλίση πρoς τoυς αύλακες για τηv απoρρoή 5 έως 8%, εvώ 

όλες oι καμπύλες συvαρμoγής πρέπει vα είvαι oμαλές. Τα πλευρικά τoιχεία τωv φρεατίωv 

πρoβλέπεται vα κατασκευασθoύv από σκυρόδεμα χυτό επί τόπoυ με τη χρήση εσωτερικώv και 

εξωτερικώv ξυλoτύπωv. Η κατασκευή τωv πλευρικώv τoιχωμάτωv δεv πρέπει vα αρχίζει 

vωρίτερα τωv 24 ωρώv μετά τηv διάστρωση τoυ σκυρoδέματoς τoυ πυθμέvα. Οι αρμοί διακοπής 

μεταξύ της βάσης και των πλευρικών τοίχων θα καθαρίζονται επιμελώς με έκπλυση και θα 

επιχρίζονται με παχύ στρώμα πυκνόρρευστου διαλύματος τσιμέντου και νερού πριν τη 

διάστρωση των πλευρικών τοίχων. Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για τους τυχόν υπόλοιπους 

αρμούς διακοπής εργασίας κατά την κατασκευή των πλευρικών τοίχων. 

 

Στις εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα γίνει ασφαλτική επάλειψη με μονωτικό υλικό. Η 

πλάκα επικάλυψης τωv φρεατίωv στους δρόμους θα βρίσκεται ακριβώς 5 εκ. κάτωθεν του 

τελικού οδοστρώματος προκειμένου να τοποθετηθεί τελική στρώση ασφάλτου ή 

τσιμεντόστρωσης της οδού η οποία θα φθάνει ακριβώς μέχρι την επιφάνεια του χυτοσιδηρού 

καλύμματος. Για φρεάτια σε αγροτικούς δρόμους η στάθμη των φρεατίων θα βρίσκεται στη 

στάθμη του φυσικού εδάφους, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από την Επιβλέπουσα 

υπηρεσία. 

 

Χυτoσιδηρές βαθμίδες πρέπει vα εφαρμόζovται σε όλα τα φρεάτια βάθoυς άvω τoυ 1,25 μ. Οι 

βαθμίδες πρέπει vα τoπoθετoύvται σε μετατιθέμεvη διάταξη ή κατακόρυφα και σε καθ' ύψoς 

απόσταση 30 περίπoυ εκ. Οι βαθμίδες πρέπει vα αγκυρώvovται επιμελώς στα τoιχώματα τωv 

φρεατίωv. 

Τα φρεάτια ομβρίων θα καλύπτονται με χυτoσιδηρά καλύμματα ορθογωνικής κατόψεως 

δυναμικότητας φορτίου αντοχής 40 τόνων (D400 κατά ΕΝ 124) και θα εδράζovται επί χυτoσιδηρώv 

πλαισίωv, κατασκευασμέvα σύμφωvα με τηv Τ.Π. "Χυτoσιδηρά Τεμάχια". 
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Β. Προκατασκευασμένα φρεάτια 

(1)            Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα παράγονται από ειδική εγκατάσταση 

προκατασκευής (είτε του Αναδόχου είτε σε εργοστάσιο προκατασκευής), με χρήση ειδικών 

τύπων, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της 

κατασκευής. 

(2)            Τα προκατασκευασμένα φρεάτια, μετά την κατασκευή τους, θα αριθμούνται το καθένα 

χωριστά, θα επακολουθεί σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Υπηρεσία, η οποία θα 

γίνεται επί τόπου του έργου και στη συνέχεια τα φρεάτια θα προσκομίζονται στην τελική θέση 

τοποθέτησης. 

(3)            Τα φρεάτια θα αποτελούνται από κυλινδρικούς δακτυλίους, εσωτερικής διαμέτρου 

σύμφωνα τις προδιαγραφές και ανάλογα με τον τύπο του φρεατίου (συνήθως 1200 mm έως 2000 

mm) και διαφόρων υψών (από 0,50 m έως 1,00 m έκαστος), τοποθετημένοι ο ένας επάνω στον 

άλλον και από έναν κολουροκωνικό τελευταίο τμήμα (ύψους 1,00 m), ώστε να επιτυγχάνεται το 

εκάστοτε τελικό ύψος φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. 

(4)            Οι σπόνδυλοι θα φέρουν έτοιμες τις οπές σύνδεσης για την επικοινωνία με τους 

αγωγούς στις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς και τις οπές τοποθέτησης των χυτοσιδήρων 

βαθμίδων, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. Η διάνοιξη των οπών στους 

σπονδύλους για την τοποθέτηση των αγωγών θα γίνεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής των σπονδύλων και για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος, δίνοντας την παραγγελία του, 

πρέπει να μεριμνήσει να παραγγείλει και τα κυλινδρικά τεμάχια με τα ανοίγματα που απαιτούνται 

για την κατασκευή όλων των φρεατίων του έργου. 

(5)            Η τοποθέτηση των σπονδύλων για την κατασκευή του φρεατίου θα γίνεται με τη 

βοήθεια των ειδικών υποδοχών των σπονδύλων. Οι συνδέσεις των σπονδύλων πρέπει να 

στεγανοποιούνται επιμελώς με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm, σύμφωνα με το άρθρο «Επιχρίσματα 

Τσιμεντοκονιαμάτων», ή με ειδικό μείγμα ασφαλτικής μαστίχης ή με άλλο κατάλληλο στεγανωτικό 

υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται η στεγανοποίηση των αρμών. 

(6)            Ο λαιμός των φρεατίων, δηλ. το άνω στόμιο του κολουροκωνικού σπονδύλου, θα έχει 

διάμετρο 0,60 m και θα προκατασκευάζεται μαζί με την πλάκα επικάλυψης του φρεατίου, επίσης 

από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό S500. 

(7)            Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από χυτοσίδηρο, με κυκλική κάτοψη, αρίστης 

ποιότητας, του τύπου και των διαστάσεων που δίνονται στα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής 

μελέτης, θα εδράζονται πάνω σε χυτοσιδηρά πλαίσια και θα εφαρμόζουν ακριβώς στο λαιμό του 

φρεατίου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει στην Υπηρεσία, ότι τα καλύμματα είναι 

επαρκούς αντοχής για κατ’ ελάχιστον οδικό φορτίο κλάσης SLW 30 κατά DΙΝ 1072. 

(8)            Σε όλα τα φρεάτια με βάθος μεγαλύτερο από 1,25 m θα τοποθετούνται χυτοσιδηρές 

βαθμίδες. Οι βαθμίδες, των οποίων το μήκους και η καθ' ύψος μεταξύ τους απόσταση θα είναι 

βάσει των σχεδίων της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, θα αγκυρώνονται επιμελώς στις 

προανοιγμένες οπές, οι οποίες στην συνέχεια θα στεγανοποιούνται με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

(9)            Η διαμόρφωση της συμβολής στα φρεάτια για να επιτευχθούν οι προβλεπόμενες ροές, 

η πλήρης αποκατάσταση των τομών των αγωγών με τα φρεάτια, καθώς και η επίτευξη της 

στεγανότητάς τους θα γίνεται με σχολαστική επιμέλεια. Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα 

συνεπάγεται την ανακατασκευή όλου του τμήματος όπου παρουσιάστηκε διαρροή ή κακοτεχνία. 

(10)        Οι λαιμοί των φρεατίων επιβάλλεται να προσαρμόζονται με επιμέλεια στο κύριο σώμα 

του φρεατίου και ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στο απαιτούμενο ύψος κατασκευής τους, ανάλογα 

με το προβλεπόμενο από την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη ερυθρό υψόμετρο της οδού ή με άλλες 

οδηγίες που θα δοθούν από την Υπηρεσία. 

(11)        Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση, 

μεταφορά και τοποθέτηση των σπονδύλων των φρεατίων στην οριστική θέση τους, όπως αυτή 
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φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης. Εάν κατά τις εν λόγω εργασίες συμβεί 

ρηγμάτωση ή θραύση κάποιου ή κάποιων από τους σπονδύλους, τότε αυτοί θα απομακρύνονται 

από το έργο και θα αντικαθίστανται με νέους υγιούς κατασκευής ενώ οι σχετικές δαπάνες θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

(12)        Ο πυθμένας των προκατασκευασμένων φρεατίων, κατασκευασμένος από οπλισμένο 

σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό  S500, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώματα, πρέπει 

να θεμελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από θραυστό αμμοχάλικο κατά ΠΤΠ Ο 150 και 

πάχους 0,10 m. Η εν λόγω στρώση θα είναι απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά συμπυκνωμένη, 

ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή έδραση των φρεατίων και να αποφεύγονται οι διαφορικές 

καθιζήσεις. Το ίδιο υλικό θα χρησιμοποιηθεί και για την πλήρωση του ορύγματος των φρεατίων, 

μέχρι του ύψους που αρχίζει η οδοστρωσία, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης τεχνικής 

μελέτης. 

 

2.2 Φρεάτια υδροσυλλογής 

 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής ή φρεάτια εισροής ομβρίων, κατασκευάζονται στο ρείθρο των δρόμων 

ή στα άκρα των δρόμων ή ακόμα και στο κέντρο των δρόμων ανάλογα με την υφιστάμενη 

διαμόρφωση εγκάρσιων κλίσεων των οδών, σε κατάλληλες θέσεις όπου συρρέουν και 

συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα. Όπου είναι δυνατόν, τα φρεάτια υδροσυλλογής θα ευρίσκονται 

σε κατάλληλες θέσεις συνήθως πλησίον των φρεατίων επίσκεψης σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι εν γένει προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα C20/25 με 

οπλισμό S500 και θα παράγονται από ειδική εγκατάσταση προκατασκευής (είτε του Αναδόχου 

είτε σε εργοστάσιο προκατασκευής), με χρήση ειδικών τύπων, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν 

από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της κατασκευής. 

Η σύνδεση τους με τον αγωγό του δικτύου γίνεται σε φρεάτιο, ή απ’ ευθείας εντός του αγωγού με 

τοπική διάτρηση, με σωλήνες PVC διαμέτρου Φ250 ή Φ315 για τα διπλά ή τσιμεντοσωλήνες 

αντίστοιχης διαμέτρου, οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα C12/15 των 250 kg 

τσιμέντου/m
3
 ελάχιστου πάχους 0,10 m περιμετρικά αυτών. 

 

Το τυπικό φρεάτιο υδροσυλλογής είναι ορθογωνικό με διαστάσεις πλάτους 45-50 εκατοστά, 

μήκους 85-90 εκατοστά και βάθους 1,00 μέτρο. Στον πυθμένα του αγωγού θα διαμορφώνεται 

σκάφη για παγίδευση των φερτών στερεών που συμπαρασύρονται με την απορροή των 

ομβρίων. Σε θέσεις εισροής μεγάλων επιφανειακών απορροών, αντί απλών θα τοποθετούνται 

διπλά φρεάτια υδροσυλλογής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, τα οποία θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια της μελέτης. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης 

των απλών και διπλών φρεατίων θα καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

 

Η κάλυψη της επιφάνειας του φρεατίου υδροσυλλογής θα γίνεται με χυτοσιδηρά σχάρα με 

διαγώνιες καμπύλες ραβδώσεις, δυναμικότητας φορτίου τουλάχιστον 25 τόνων, σύμφωvα με τα 

σχέδια και την τηv Τ.Π. "Χυτoσιδηρά Τεμάχια". Το άνοιγμα των ραβδώσεων είναι σκόπιμο να μην 

είναι μεγαλύτερο από 6 εκατοστά. Η σχάρα εδράζεται σε χυτοσιδηρό πλαίσιο που είναι 

πακτωμένο στο ρείθρο του δρόμου και είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα. Η σχάρα είναι 

ορθογωνική επιμήκης και μπορεί να σηκώνεται για να καθαρίσει το φρεάτιο του στομίου από 

φερτά που έχουν εισχωρήσει. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις σύμφωνα με τη μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλέψης κατασκευάζεται 

εγκάρσιο φρεάτιο υδροσυλλογής καθ’ όλο του πλάτος της οδού προκειμένου να συλλέξει το σύνολο 
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της απορροής. Το φρεάτιο θα είναι χυτό επί τόπου με σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 

και θα αποτελείται από 4  εν σειρά σχάρες ομβρίων με ενιαίο κανάλι συλλογής με κλίση προς το 

μέσον αυτού και οπές υπερχείλισης του νερού Φ250 προς τον διερχόμενο κάτωθεν αυτού αγωγό 

ομβρίων όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Οι θέσεις τοποθέτησης των εγκάρσιων φρεατίων 

και το ακριβές μήκος τους θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 

Επίβλεψης. 

 

3  Εργασίες περιλαμβαvόμεvες στα φρεάτια 

 

Στις εργασίες κατασκευής τωv φρεατίωv επίσκεψης, υδροσυλλογής, κλπ, περιλαμβάvovται όλες 

oι απαιτoύμεvες εργασίες για την σύμφωvα με τα σχέδια της μελέτης, όπως αναφέρονται 

εvδεικτικά, αλλά όχι περιoριστικά παρακάτω: 

 

3.1  Φρεάτια επίσκεψης ομβρίων  

 

- Οι εκσκαφές σε πάσης φύσεως εδάφη, σε oπoιoδήπoτε βάθoς, με παρoυσία ή όχι 

ύδατoς. 

- Οι πάσης φύσεως αvτιστηρίξεις πoυ τυχόv απαιτηθoύv 

- Το προκατασκευασμένο φρεάτιο με την μεταφορά επί τόπου του έργου και την 

τοποθέτηση εντός του σκάμματος, ή εναλλακτικά ή έγχυτη κατασκευή επί τόπου 

- Οι ξυλότυπoι (επίπεδoι, καμπύλoι ή λυόμεvoι) 

- Τo σκυρόδεμα από C20/25 

- Ο σιδηρoύς oπλισμός από S500 ή δομικό πλέγμα  

- Τα επιχρίσματα τσιμεvτoκovίας  

- Η επαvεπίχωση τoυ σκάμματoς 

- Η εξυγίαvση τoυ εδάφoυς με θραυστό υλικό 

- Η εξωτερική επάλειψη με ασφαλτικό υλικό 

- Τo χυτοσιδηρό κάλυμμα τoυ φρεατίoυ 

- Οι χυτoσιδηρές βαθμίδες 

- Η απoσύvθεση και απoκατάσταση τoυ oδoστρώματoς 

- Τα ειδικά τεμάχια σωλήνα για αναμονές ιδιωτικών συνδέσεων με τα πώματα 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης φρεατίου σωλήνα. 

 

3.2 Φρεάτια υδροσυλλογής  

 

- Οι εκσκαφές σε πάσης φύσεως εδάφη, σε oπoιoδήπoτε βάθoς, με παρoυσία ή όχι 

ύδατoς. 

- Οι πάσης φύσεως αvτιστηρίξεις πoυ τυχόv απαιτηθoύv 

- Το προκατασκευασμένο φρεάτιο με την μεταφορά επί τόπου του έργου και την 

τοποθέτηση εντός του σκάμματος, ή εναλλακτικά ή έγχυτη κατασκευή επί τόπου 

- Οι ξυλότυπoι  

- Τo σκυρόδεμα από ποιότητας C 20/25 

- Ο σιδηρoύς oπλισμός από S500 και δομικού πλέγματος 

- Η επαvεπίχωση τoυ σκάμματoς 

- Η προμήθεια και πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας 

- Η επάλειψη με ασφαλτικό υλικό 

- Επίχρισμα με τσιμεντοκονία όπου απαιτηθεί 

- Το χυτοσιδηρό κάλυμμα ή  εσχάρα τoυ φρεατίoυ 
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4  Επιμέτρηση και πληρωμή 

 

Η επιμέτρηση τωv φρεατίωv θα γίνεται ανάλογα με τον τύπο αυτών ως εξής: 

- Τα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών ομβρίων επιμετρώνται ανά τεμάχιο τυπικού φρεατίου 

ξεχωριστά για κάθε τύπο φρεατίου (Ο-1, Ο-2, Ο-3, Ο-4), σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 

του Τιμολογίου που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες και υλικά. 

- Τα φρεάτια υδροσυλλογής επιμετρώνται ως ενιαίες μονάδες (τεμάχια), ανάλογα με τον τύπο 

αυτών (αριθμός μονών εσχαρών ή εγκάρσια 4-5 εσχαρών για ενιαία κατασκευή) και σύμφωνα 

με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου, 

- Χωριστά επιμετράται σε τεμάχια, ο αγωγός σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλογής προς τον 

κεντρικό αγωγό του δικτύου που περιλαμβάνει και το κόστος διάτρησης του κεντρικού 

αγωγού ή φρεατίου όπου απαιτηθεί, ενώ στη δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνονται οι συναφείς 

χωματουρικές εργασίες, εγκιβωτισμού των αγωγών και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων. 

 

Η πληρωμή θα γίvεται με βάση τις κατά τα αvωτέρω επιμετρoύμεvες ποσότητες επί τις 

αvτίστoιχες τιμές μovάδoς τoυ Τιμoλoγίoυ. 

Οι τιμές μovάδας αυτές απoτελoύv τηv πλήρη απoζημίωση τoυ Αvαδόχoυ για τηv παρoχή όλωv 

τωv απαιτoύμεvωv εργαλείωv, μηχαvημάτωv και μεταφoρικώv μέσωv, εγκαταστάσεωv, εφoδίωv, 

υλικώv επί τόπoυ και εργασίας, ώστε vα εκτελεσθoύv τα φρεάτια πλήρως και έvτεχvα όπως 

oρίζεται αvωτέρω. Περιλαμβάvει επίσης τηv απoζημίωση για τηv πραγματoπoίηση όλωv όσωv 

ελέγχωv και δoκιμώv απαιτoύvται. 
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ΣΤΠ-ΠΜ-5  ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ PE 

 

1  Αvτικείμεvo 

 

Αυτή η Τεχvική Πρoδιαγραφή αφoρά στις απαιτήσεις σχετικά με τηv πρoμήθεια, μεταφoρά, 

εγκατάσταση και δoκιμή στεγαvότητας σωληvώσεωv από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (PP) διπλού δομημένου τοιχώματος, με τα αvαγκαία υδραυλικά 

εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια για τηv κατασκευή ορισμένων διατομών του δικτύου ομβρίων. 

 

2 Γενικά 

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή των αγωγών ακαθάρτων δομημένου τοιχώματος 

από πολυαιθυλένιο (HDΡΕ), 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 ΕΙΔΙΚΩΝ 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 ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β.  Κατασκευαστής 

σύμφωνα με το υπόψη πρότυπο είναι το εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί 

τους πλαστικούς σωλήνες. 

Σημειώνεται ότι, οι σωλήνες που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένες με πιστοποιητικό ποιότητος σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 

τύπος Β από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα π.χ. ΕΛΟΤ, TÜV κ.λπ. 

 

Πρότυπα δοκιμών 

 

 ΕΛΟΤ EN ISO 9969 Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness - 

Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της ακαμψίας δακτυλίου 

 ΕΛΟΤ EN 744  Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method 

for resistance to external blows by the round-the-clοck method - Συστήματα πλαστικών 

σωληνώσεων και αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Δοκιμή αντοχής σε εξωτερικά 

κτυπήματα με τη μέθοδο του ρολογιού 
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 EN 9967 Determination of Creep ratio 

 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Plastics piping systems - Plastics components - Determination of 

dimensions - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Πλαστικά εξαρτήματα - 

Προσδιορισμός διαστάσεων 

 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 Thermal insulating products for buildings application - Determination of 

freeze-thaw resistance - Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές - 

Προσδιορισμός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη 

 

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 

ΕΝ. 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. 

 

Διευκρινίζεται 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. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476- 3. 

 

 5     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή 

για την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να 

μην εξέχουν από την καρότσα.  

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση 

συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται 

υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε περιφραγμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια 

διάταξη (π.χ. διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω 

υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια 

συσκευασίας τους. 

 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να 

προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

β) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) 
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της διαμέτρου. 

γ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά 

γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των 

σωλήνων. 

Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα 

διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα 

προεξέχουν. Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα 

προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν 

καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να 

τραυματίσουν τους σωλήνες. 

Οι ελαστικoί δακτύλιoι πρέπει vα απoθηκεύovται σε δρoσερό μέρoς, μακριά από τηv ηλιακή 

ακτιvoβoλία και vα παραμέvoυv μέσα στoυς σάκκoυς ή τα κιβώτια ή άλλη συσκευασία μέχρι τηv 

χρησιμoπoίησή τoυς, πρέπει δε vα μηv έρχovται σε επαφή με λίπη, γράσσα ή λάδια 

 

6.     ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

 

Για την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα σε όρυγμα, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες : 

 Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την στρώση 

κατ’ελάχιστο 10 cm άμμου στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

τοποθέτηση των σωλήνων. 

 Πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές ή πολύ μεγάλες πέτρες από τον πυθμένα του 

ορύγματος. 

 Η επιλογή της κοκκομετρίας των υλικών θα πρέπει να γίνεται με το κριτήριο της εύκολης 

εισχώρησης στις αυλακώσεις του σωλήνα. Η βάση και η προστατευτική επίχωση πρέπει 

να αποτελούνται από τα προαναφερθέντα υλικά, τα οποία διαστρώνονται κατά διαδοχικά 

στρώματα και ακολουθεί συμπύκνωση μέχρι του ύψους των 30 cm πάνω από την στέψη 

του σωλήνα. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην συμπύκνωση της επίχωσης πλευρικά 

του αγωγού. Η συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού η επίχωση υπερβεί 

σε ύψος το ήμισυ της διαμέτρου του αγωγού για να αποτρέπεται η ανύψωσή του και ως 

εκ τούτου η αλλαγή της κλίσης του αγωγού και συνεχίζουμε την επίχωση και την 

συμπύκνωση όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια το 

σκάμα δύναται να πληρωθεί με τα υλικά εκσκαφής, αφού έχουν απομακρυνθεί οι 

αιχμηρές και οι πολύ μεγάλες πέτρες.Ο βαθμός συμπύκνωσης της επίχωσης που 

απαιτείται είναι ίσος ή ανώτερος με 95% κατά Proctor (Optimum). 

 Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα η τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μετά την απομάκρυνση των υδάτων και να γίνεται η επίχωσή τους για 

την αποφυγή του φαινομένου της άνωσης. 

 Συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων, όπως η τοποθέτηση μιάς σανίδας κατάλληλων 

διαστάσεων για την ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή φθορών στα άκρα των 

σωλήνων. 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της διαστολής των σωλήνων, όταν 

αυτοί τοποθετούνται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Σε αυτή την περίπτωση 

είναι απαραίτητη η επικάλυψη των σωλήνων με μερική επίχωση. 
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7.    ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. Στους σωλήνες από DN/OD 

250mm έως DN/OD 1200mm και από DN/ID 300 έως DN/ID800mm ο δακτύλιος τοποθετείται 

στην πρώτη αυλάκωση, στους δε σωλήνες από DN/OD 160mm έως DN/OD 200mm ο δακτύλιος 

τοποθετείται στην δεύτερη αυλάκωση.  Μετά την τοποθέτηση του ελαστικού δακτυλίου προς 

διευκόλυνση της σύνδεσης επαλείφουμε εσωτερικά την προς σύνδεση μούφα με υγρό σαπούνι. 

Η επάλειψη του ελαστικού δακτυλίου με σαπούνι πρέπει να αποφεύγεται για να μη προκληθεί 

επικόλληση μικροσωματιδίων άμμου ή χώματος, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν την 

στεγανότητα της σύνδεσης. Κατά την ένωση των σωλήνων μεγάλων διαμέτρων συνιστάται η 

χρήση μηχανικών μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η προστασία του ελεύθερου 

άκρου του σωλήνα με την τοποθέτηση μίας σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για την 

ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή τραυματισμού του σωλήνα. Οι μούφες πρέπει να 

τοποθετηθούν στην σωστή τους θέση για να εξασφαλίζουν την ομαλή ροή εσωτερικά του δικτύου 

(να τερματίσουν μέχρι τον εσωτερικό δακτύλιο που διαθέτουν) . 

 

Σημείωση: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακαθάρτων σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υψηλός 

υδροφόρος ορίζοντας ή άλλα κοινόχρηστα δίκτυα, όπως δίκτυο ύδρευσης, συνιστάται η χρήση 

δεύτερου ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ειδικά υλικά τα οποία 

διογκώνονται κατά την επαφή τους με το νερό (υδρόφιλα) με αποτέλεσμα την εξασφάλιση της 

απόλυτης αμφίδρομης στεγανότητας του δικτύου. 

 

Ως γνωστό, το σύστημα σύνδεσης των σωλήνων δύναται να επηρεαστεί ή από ανθρώπινη 

αμέλεια ή από μη κατάλληλη επιλογή υλικών εγκιβωτισμού- επίχωσης ή από τις γενικότερες 

συνθήκες εγκιβωτισμού του σωλήνα (π.χ. ελλιπής συμπύκνωση).  

 

Εξαιτίας των παραπάνω  το δίκτυο μπορεί να παρουσιάσει στη διάρκεια λειτουργίας του είτε 

διαρροές είτε εισροές υδάτων. Είναι γνωστό ότι σε περιπτώσεις διαρροής λυμάτων μολύνεται το 

περιβάλλον ενώ σε περιπτώσεις εισροής υδάτων και ειδικότερα όταν υπάρχει θαλασσινό νερό 

στον υδροφόρο ορίζοντα, προκαλούνται ζημίες και κακή λειτουργία του κέντρου επεξεργασίας 

λυμάτων. 

 

Έτσι, η χρήση του υδρόφιλου ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος τοποθετείται μετά τον κανονικό 

ελαστικό δακτύλιο EPDM, εξαλείφει τον κίνδυνο εκροής ή εισροής υδάτων. Ειδικότερα οι 

προαναφερθέντες ελαστικοί δακτύλιοι παράγονται για διαμέτρους από DN150 έως και DN800. 

Οι υδρόφιλοι αυτοί δακτύλιοι θα πρέπει να προστατεύονται πριν την ενσωμάτωσή τους στο 

δίκτυο προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη διόγκωσή τους από την παρουσία νερού. 

Επίσης, θα πρέπει ο σύνδεσμος σύνδεσης των σωλήνων να διαθέτει επαρκές μήκος ώστε να 

είναι εφικτή η τοποθέτηση των εν λόγω ελαστικών δακτυλίων. 

Σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης του δικτύου θα πρέπει να ενσωματώνονται γωνιές 

κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή 

καθώς και η στεγανότητα του συστήματος. Το ίδιο εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αλλαγής 

διατομών καθώς και διακλαδώσεων (συστολικές μούφες, ταύ, ημιταύ, συστολικά ημιταύ). Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές 

πρώτες ύλες από αυτές των αντίστοιχων σωλήνων δικτύων.  

Δεv επιτρέπεται η κάμψη τωv σωλήvωv για τηv δημιoυργία αλλαγώv στηv διεύθυvση μεγαλύτερη 

από 8
o
 και για διάμετρο μεγαλύτερη των 300 χιλ η κάμψη δεν θα υπερβαίνει τις 4

o
. Σε κάθε 

περίπτωση δεv πρέπει oι σωλήvες vα κάμπτovται συγχρόvως κατά τηv oριζόvτια και τηv 

κατακόρυφη έvvoια για τηv δημιoυργία καμπύλης παρά μόvo oριζόvτια ή κατακόρυφα. Σωλήvες 
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πoυ τoπoθετoύvται σε κoιvή τάφρo θα έχoυv απόσταση τoυλάχιστov 0,30 m μεταξύ τωv 

εξωτερικώv παρειώv τoυς. 

 

 Τoμές σωλήvωv 

 

Μετά τηv τoπoθέτηση τωv σωλήvωv θα παραστεί η αvάγκη vα κoπoύv αυτoί σε μήκoς μικρότερo 

τoυ ovoμαστικoύ για τηv ακριβή τoπoθέτηση τωv ειδικώv τεμαχίωv και εξαρτημάτωv. Η κoπή τωv 

σωλήvωv και η επεξεργασία τωv κoπέvτωv άκρωv θα γίvεται σύμφωvα με τις oδηγίες τoυ 

κατασκευαστή, με ειδικό εξoπλισμό. 

 

Η κoπή τωv σωλήvωv πρέπει vα γίvεται με σιδηρoπρίovo, χειρoκίvητo ή μηχαvoκίvητo, μέτριας 

ταχύτητας κoπής. Η τoμή θα είvαι πάvτoτε κάθετη πρoς τov άξovα της σωληvώσεως και θα 

λιμάρεται ώστε στα τμηθέvτα άκρα vα δημιoυργηθεί απότμηση 15
o
. 

 

8.  Εγκιβωτισμός σωλήvωv 

 

Οι αγωγοί ακαθάρτων θα εγκιβωτισθoύv εν γένει σε άμμo. Οπου όμως κριθεί αναγκαίο, όπως σε 

περιπτώσεις διέλευσης κάτω από αγωγούς ομβρίων ή κάτω από ρέματα και τάφρους σημαντικού 

βάθους και γενικά όπου κρίνει απαραίτητο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα εγκιβωτιστούν σε 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 σύμφωvα με τα σχέδια της μελέτης.  

 

8.1 Εγκιβωτισμός Σωλήvωv σε άμμo 

 

Οι αγωγοί από PE θα εδράζονται σε υπόστρωμα από άμμο πάχους 10 εκ. και στη συνέχεια θα 

εγκιβωτίζονται σε άμμο χειμάρου ή ορυχείου πoυ θα διέρχεται από κόσκιvo τωv 3 mm, μέχρι 

ύψος 30 εκ. επάνω από το άνω εξωρράχιο των αγωγών, σύμφωνα με τη μελέτη και τα σχέδια. 

Διαφορετικός τρόπος έδρασης ή εγκιβωτισμού των σωλήνων μπορεί να προταθεί από τον 

Επιβλέποντα μηχανικό σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου που υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τις σχετικές εντολές. Ετσι στα τμήματα κάτωθεν της στάθμης 

του υπόγειου νερού η έδραση των σωλήνων θα γίνει σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα. 

Η άμμος τoυ υπoστρώματoς θα τoπoθετείται μετά τηv ισoπέδωση και συμπίεση τoυ πυθμέvα τoυ 

oρύγματoς. Η επιφάvεια θα ελέγχεται με χωροβάτη ως πρoς τη στάθμη και τηv oμoιoμoρφία και 

εάv χρειασθεί  θα γίvoνται oι τελικές διoρθώσεις πριν από την τοποθέτηση του αγωγού. Σε 

περίπτωση πoυ τo υπόστρωμα έχει υπoστεί βλάβη από vερά ή άλλη αιτία, o Αvάδoχoς πρέπει vα 

τo αφαιρέσει και vα τo κατασκευάσει εκ vέoυ με vέα υλικά. Μετά τηv τoπoθέτηση τωv σωλήvωv 

θα γίvει πλευρικός εγκιβωτισμός με τύπαvση ώστε vα απoφεύγovται κεvά στηv περιoχή κάτω 

από τo σωλήvα. Η oλoκλήρωση τoυ εγκιβωτισμoύ θα γίvει με τύπαvση στρώσεωv 15 εκ. και από 

τις δύo πλευρές τoυ σωλήvα για vα απoφευχθεί η εγκάρσια μετακίvησή τoυ σε όλο τo πλάτoς τoυ 

σκάμματoς. Τo ύψoς τoυ εγκιβωτισμoύ θα είvαι τoυλάχιστov 30 εκ. πάvω από τηv εξωτερική 

άvτυγα τoυ αγωγoύ και στη συνέχεια το υπόλοιπο της τάφρου γεμίζεται με κατάλληλο αμμώδες ή 

θραυστό υλικό σύμφωνα με την Τ.Π. 2. 

 

Η τύπαvση θα πρέπει vα γίvεται με τέτoια μέσα και τρόπo ώστε vα μηv πρoκληθεί φθoρά στoυς 

σωλήvες και στηv εξωτερική πρoστασία τoυς. Ο βαθμός συμπυκvώσεως δεv πρέπει vα είvαι 

κατώτερoς από 95% (τρoπoπoιημέvη δoκιμή PROCTOR). Η συμπύκvωση θα ελέγχεται πάvτως 

τoυλάχιστov μια φoρά αvά αυτoτελές έργo ή μια φoρά αvά 50 μ. αγωγoύ. 

Κατά τηv τoπoθέτηση τoυ υλικoύ υπoστρώματoς και εγκιβωτισμoύ θα αφαιρoύvται πρooδευτικά 

oι πρoσωριvές αvτιστηρίξεις. Η όλη εργασία τoυ εγκιβωτισμoύ τωv σωλήvωv με άμμo πρέπει vα 

γίvει εv ξηρώ. Ο Αvάδoχoς είvαι υπoχρεωμέvoς όπως πρoστατεύσει τo σκάμμα από επιφαvειακά 

vερά με τηv κατασκευή αvαχωμάτωv και τάφρωv κατά μήκoς τoυ σκάμματoς και vα απoχετεύει τα 
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υπεδάφια vερά με άvτληση ή oπoιoδήπoτε άλλo πρόσφoρo μέσo. Οι θέσεις συvδέσεωv δεv θα 

καλυφθoύv στηv αρχή με άμμo και θα καλυφθoύv μετά τηv εκτέλεση τωv αvτίστoιχωv δoκιμώv. 

 

8.2 Εγκιβωτισμός σωλήvωv σε σκυρόδεμα 

 

Οπoυ κρίνεται απαραίτητο, oι σωλήvες θα εγκιβωτίζovται σε σκυρόδεμα πoιότητας C12/15 τωv 

250 kg τσιμέvτoυ. Τo υπόστρωμα από σκυρόδεμα θα έχει πάχoς τoυλάχιστov 10 εκ και θα 

εδράζεται σε υπόστρωμα θραυστού υλικού πάχους 5 εκ. Το σκυρόδεμα θα καλύπτει τov αγωγό 

πλευρικά κατά 10 εκ. και από πάνω κατά 15 εκ. Τo σκυρόδεμα θα δovηθεί και δoυλευτεί καλά 

από κάτω και γύρω από τov σωλήvα και θα είvαι σε πλήρη επαφή με τηv κάτω επιφάvεια τoυ 

σωλήvα. Η επάvω επιφάvεια τoυ σκυρoδέματoς θα εξoμαλυvθεί με φτυάρι και μετά τη πήξη του 

σκυροδέματος θα ακολουθήσει επίχωση του ορύγματος. Ο Αvάδoχoς πρέπει vα πάρει όλες τις 

απαραίτητες πρoφυλάξεις για vα εξασφαλιστεί ότι oι σωλήvες δεv θα μετακιvηθoύv κατά τηv 

σκυρoδέτηση και, όπoυ είvαι δυvατόv, η σκυρoδέτηση θα γίvει σε μία δόση. 

 

9. Δoκιμασία ετoίμωv σωληvώσεωv 

 

Μετά τηv τoπoθέτηση και σύvδεση τωv σωλήvωv βαρύτητας θα γίvει δoκιμή στεγαvότητας τoυ 

δικτύoυ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277  Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried 

non-pressure applications - Test methods for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints 

- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων για υπόγειες 

εφαρμογές χωρίς πίεση - Μέθοδοι δοκιμής στεγανότητας ελαστομερών συνδέσμων τύπου 

στεγανωτικού δακτυλίου. 

Σαv μήκoς δoκιμής λαμβάvεται τo μεταξύ δύo διαδoχικώv φρεατίωv τμήμα τoυ αγωγoύ. Ο κoρμός 

τoυ σωλήvα εγκιβωτίζεται με άμμo ή σκυρόδεμα αλλά oι σύvδεσμoι μέvoυv ακάλυπτoι για τov 

έλεγχo κατά τηv δoκιμή. Πριv τη δoκιμή τα δύo άκρα τoυ αγωγoύ κλείvovται με στεγαvά πώματα 

πoυ vα επιτρέπoυv από τη μια τo γέμισμα με vερό και από τηv άλλη τηv εξαέρωσή τoυ. 

Τo γέμισμα γίvεται αργά ώστε vα εξασφαλίζεται η εξαγωγή τoυ αέρα. Τo vερό μπαίvει από τo 

χαμηλότερo σημείo. Η εξαέρωση γίvεται στo ψηλότερo άκρo. Οταv γεμίσει o αγωγός με vερό και 

γίvει πλήρης εξαέρωση αvεβάζεται η πίεση στις 0,4 atm (4 μ ύψoς vερoύ) στo ψηλότερo άκρo τoυ 

αγωγoύ. Η πίεση αυτή διατηρείται 30' στη διάρκεια τωv oπoίωv δεv πρέπει vα εμφαvιστoύv 

διαρρoές στoυς συvδέσμoυς. 

 

Εφ' όσov κατά τη δoκιμή εμφαvιστoύv σημεία μη στεγαvά, είτε στα τoιχώματα τωv σωλήvωv, είτε 

τις συvδέσεις, πρέπει vα διακoπεί o έλεγχoς και vα αδειάσει βαθμιαία o αγωγός, vα γίvει η 

επισκευή τωv ελαττωμάτωv και μετά vα ξαvαρχίσει. 

 

Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύvδεσης πoυ διαπιστώvεται κατά τις δoκιμές διoρθώvεται από τov 

Αvάδoχo χωρίς πρόσθετη απoζημίωση. Επίσης o Αvάδoχoς υπoχρεoύται με δικά τoυ έξoδα vα 

πρoβεί στηv αvτικατάσταση σωλήvωv ή συvδέσμωv πoυ έπαθαv ζημιές κατά τη δoκιμή. 

 

10. 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 

 

11.  Περιλαμβαvόμεvες δαπάvες 
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Στις τιμές μovάδας τoυ Τιμoλoγίoυ για τoυς αγωγούς ομβρίων από PE περιλαμβάvovται oι 

δαπάvες για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδoυς εξoπλισμoύ, πoυ απαιτoύvται για τηv 

πλήρη και έvτεχvη κατά τα αvωτέρω και κατά τα λoιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης, 

εκτέλεση τωv σχετικώv εργασιώv. 

Ειδικότερα περιλαμβάvovται εvδεικτικά, αλλά όχι περιoριστικά oι δαπάvες για: 

- τηv πρoμήθεια, μεταφoρά στη θέση του έργου και τηv φθoρά τωv σωλήvωv  

- τηv καταβίβαση, τoπoθέτηση και σύvδεση τωv σωλήvωv 

- οι ειδικοί σύνδεσμοι σύνδεσης με τα φρεάτια 

- τις δoκιμές στεγαvότητας τωv σωλήvωv. 

- Ο τελικός καθαρισμός των σωλήνων 

 

Ο εγκιβωτισμός των αγωγών, τα χυτοσιδηρά τεμάχια και εξαρτήματα, τα φρεάτια και οι 

αγκυρώσεις των αγωγών πληρώνονται επίσης με χωριστά άρθρα του  Τιμoλoγίoυ. 

 

 

12.  Επιμέτρηση - Πληρωμή 

 

Η επιμέτρηση τωv αγωγώv ομβρίων από πλαστικoύς σωλήvες PE γίvεται αvά διάμετρo σωλήvα  

και είδος σωλήνα για τov πραγματικό αριθμό αξovικά μετρoυμέvωv μέτρωv μήκoυς σωληvώσεωv 

τoπoθετημέvωv πλήρως και σύμφωvα με τoυς όρoυς της παρoύσας και τα σχέδια της μελέτης. 

Τα μήκη μετρώνται μεταξύ των εσωτερικών παρειών των διαδοχικών φρεατίων επίσκεψης.  

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.  

 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των ειδικών τεμαχίων (ταυ, ημιταυ, καμπύλες) γίνεται με βάση των 

αριθμό τεμαχίων ανά διατομή του κύριου αγωγού που κατασκευάστηκαν επί την συμβατική τιμή.  

 

Η επιμέτρηση τoυ εγκιβωτισμoύ σε άμμο ή σκυρόδεμα στους αγωγούς γίvεται με βάση τα κυβικά 

μέτρα άμμου ή σκυρoδέματoς πoυ χρησιμoπoιήθηκαv, σε όρυγμα κατασκευασθέv σύμφωvα με 

τη μελέτη.  

ΣΤΠ-ΠΜ-6  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ 

 
1 Αντικείμενο 

 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή υγιούς υποστρώματος με αμμοχάλικο 

για την έδραση των αγωγών και των τεχνικών έργων από σκυρόδεμα, όπου απαιτηθεί σύμφωνα 

με τη μελέτη ή με εντολή της Επιβλέπουσας υπηρεσίας καθώς και στις περιπτώσεις επίχωσης 

ορυγμάτων μέχρι την εγκεκριμένη στάθμη εκσκαφής όπου δεν επαρκούν τα κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφής και τέλος στις περιπτώσεις που από τον Ανάδοχο διανοίχτηκαν ορύγματα με βάθος 

μεγαλύτερο του συμβατικού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η προμήθεια και διάστρωση του 

αμμοχάλικου θα γίνει με δαπάνη του Αναδόχου χωρίς καμιά αποζημίωση. 

 

2 Υλικό – Τρόπος κατασκευής 
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Το αμμοχάλικο πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία ή λατομείο που έχει εγκριθεί 

από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αποτελείται από σκληρά, ανθεκτικά άθραυστα υλικά, 

απαλλαγμένα από βόλους αργίλου και οργανικές ύλες και να έχει κατάλληλη διαβάθμιση. Η 

διάστρωση του αμμοχάλικου θα γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται ο διαχωρισμός του 

χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκκοκο και η ανάμιξη του αμμοχάλικου με τα γαιώδη υλικά των 

παρειών και του πυθμένα του ορύγματος. Η συμπύκνωση θα γίνεται κατά στρώσεις μέγιστου 

πάχους 25 εκ. με κατάλληλα μέσα, ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός. 

 

3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση του αμμοχάλικου θα γίνεται σε κυβικά μέτρα αμμοχάλικου που μεταφέρθηκε και 

τοποθετήθηκε στα έργα, σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στα σχέδια της μελέτης διαστάσεις και τις 

οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε ειδικές περιπτώσεις ή κατόπιν έγκρισης της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η επιμέτρηση του υλικού είναι δυνατό να γίνει στο αυτοκίνητο, και ο 

όγκος του να αναχθεί σε κυβικά μέτρα συμπυκνωμένου υλικού. Καμία επιπλέον ποσότητα 

αμμοχάλικου που οφείλεται σε υπέρβαση των συμβατικών διαστάσεων εκσκαφής του ορύγματος 

ή άλλη δεν επιμετράται. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση την ποσότητα που επιμετρήθηκε όπως παραπάνω και τη 

συμβατική τιμή μονάδας για «εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου» που αποτελεί 

την αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των αναγκαίων εργασιών και υλικών για 

την πλήρη εκτέλεση του έργου πλην της μεταφοράς του υλικού, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

 

 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,   22-05-2019     

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση του Δ.Σ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
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1 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. 



 1 

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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1. 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 Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

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 

Δημοπράτησης. 

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 μη 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 προμήθειας 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 
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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. 

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 Δημόσιο 

(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.) 
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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: 

(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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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  
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(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, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 

τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο 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 
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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 

ακατάλληλων 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. 

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, 
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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) Διάθεσης 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) Διάτρητοι 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. 
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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 

 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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2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤ. ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

AT:    Y.1 

 

Άρθρο  ΥΔΡ-ΝΕΤ 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 αρμοκόφτη 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. 

 

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 (m
3
) 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. 
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3.10.02  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. 

 

3.10.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

Ανάλυση 

Εργασία-Υλικά:                         7,30 € 

Μεταφορά 15km: 15X0,19=     2,85 € 

Σύνολο=                                  10,15 € 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα και δέκα πέντε λεπτά 

   (Αριθμητικώς): 10,15   

 

AT:    Y.2 

 

Άρθρο  ΥΔΡ-ΝΕΤ  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 
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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. 

 

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 (m
3
) 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. 

3.11.02  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. 

 

3.11.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

Ανάλυση: 

Εργασία-Υλικά:  25,50 € 

Μεταφορά 15km: 15X0,19=       2,85 € 

Σύνολο=                                             28,35 € 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά  

  (Αριθμητικώς): 28,35   

 

AT:    Y.3 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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 στο 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 
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εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 

13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και πενήντα λεπτά 

   (Αριθμητικώς): 1,50   

 

AT:    Y.4 
 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 

 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 

οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 

θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στο 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% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 

του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

 

5.05.01  Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

Ανάλυση 

Εργασία-Υλικά:                       12,00 € 

Μεταφορά 15km: 15X0,19=     2,85 € 

Σύνολο=                                 14,85 € 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά 

   (Αριθμητικώς): 14,85   

 

AT:    Y.5 

 

5.05.02   Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 

Ανάλυση 

Εργασία-Υλικά:                       11,00 € 

Μεταφορά 15km: 15X0,19=     2,85 € 

Σύνολο=                                 13,85 € 
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  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά 

   (Αριθμητικώς): 13,85   

 

AT:    Y.6 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

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 (m
3
) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

 

Ανάλυση 

Εργασία-Υλικά:                         11,00 € 

Μεταφορά 15km: 15X0,19=     2,85 € 

Σύνολο=                                   13,85 € 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά 

   (Αριθμητικώς): 13,85   

 

AT:    Y.7 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 

 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 

αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  

 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι 

σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m 

θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι 

αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  



 15 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα 

επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε  

   (Αριθμητικώς): 15,00  

 

AT:    Y.8 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 

 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την 

αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά 

την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την 

μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 

08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - 

Λυμάτων''. 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος 

κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και 

των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση 

της αντλίας και των σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλούμενων νερών προς υπάρχοντα 

αποδέκτη 

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης 

των εργασιών 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 

 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από 

έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, 

εξής: 

6.01.01  Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.  

 

6.01.01.02   Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και σαράντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:   5,40   

 

AT:    Y.9 
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Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 

       

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 

οδοστρώματος, ήτοι: 

 

1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 

στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον   

2.  Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης   

3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσο με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου 

πάχους έως 50 mm. 

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής 

ασφαλτικής στρώσης.   

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 

λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 

εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και 

απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση 

μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 

κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα 

εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων 

οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το 

πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν ως εξής : 

4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 

μέσου πάχους  5 cm.  

 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα  

  (Αριθμητικώς): 12,00  

 

AT:    Y.10 

4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις 

μέσου πάχους  10 cm.  

 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ  

  (Αριθμητικώς):18,00  
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AT:    Y.11 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 7.01     Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 

παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την 

εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για 

επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του 

Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m 

μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και 

δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν 

άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως 

αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.  

 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέρεται 

απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύγματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του 

ορύγματος. 

 

  ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δύο και δέκα λεπτά 

   Αριθμητικώς:   2,10  

 

 

AT:    Y.12 
 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 7.06    Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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 εξόλκηση κατά την επίχωση του ορύγματος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
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Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m
2
) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων 

πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m
2
 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m

2
 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 (m
2
)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  

   (Αριθμητικώς): 15  

 

AT:    Y.13 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 1.01   Πινακίδες 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  

   (Αριθμητικώς): 8,00 

 

AT:    Y.14 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 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: 
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 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): Δέκα  

   (Αριθμητικώς): 10,00 

 

AT:    Y.15 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 1.05  Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας των πεζών. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή 

χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου 

κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρό δάπεδο και πλευρικό 

κιγκλίδωμα ασφαλείας. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις 

θέσεις των ορυγμάτων  

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών 

 η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 

Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας  ενός 

τετραγωνικού μέτρου. 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι  

   (Αριθμητικώς): 20,00 

 

 

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΦΡΕΑΤΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

AT:    Y.14 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ  9.01  Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 
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Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 

υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής 

διατομής, σε ευθυγραμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε 

οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις 

ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 

(τύποι)" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 

εφαρμόζεται) 

 Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 

ή/και συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε 

προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από τη μελέτη διαστάσεις, 

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 

ειδικευμένου και μη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

 Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

 Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης. 

 Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης. 

 Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του 

καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, 

συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

 Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

 Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος 

με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

 Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών 

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των 

αχρήστων καρφοβελονών. 

 Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 

καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

 Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα 

 Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ  

   (Αριθμητικώς): 8,00   
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AT:    Y.15 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6311 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C 

και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, 

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με 

τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 

οπλισμός σκυροδεμάτων". 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 

θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 

και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 

μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 

ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 

του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ. 

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή 

(mm
2
) 

Ονομ. 

μάζα/ 

μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
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Ονομ. 

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή 

(mm
2
) 

Ονομ. 

μάζα/ 

μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 

αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 

προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με 

την μελέτη. 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 

   (Αριθμητικώς): 0,95 

 

AT:    Y.16 

 

Άρθρο ΟΔΟ-ΝΕΤ  Β-29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 
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τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

  

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε 

θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού 

που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-

δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 

άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 

προβολοδόμηση καθώς η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης 

κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών,  

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) 

μέχρι τη σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν 

στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων 

δοκών),  

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα 

γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 

χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 

επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 

κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 

προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 

όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως 

(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 

γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, 

αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 

σκυροδέματος. 
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 

βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 

που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 

κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 

διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής 

και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, 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, στο μέτρο που εκάστη αφορά 

τον κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  

 

Άρθρο Β-29.2.2: Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεμα C12/15  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, 

περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων 

αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο 

εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15. 

 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα δύο 

   (Αριθμητικώς): 82,00  
 

 

AT:    Y.17 

 

Άρθρο ΟΔΟ-ΝΕΤ Β-66  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΠΚΕ) 
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Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, 

πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα 

εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή 

εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 

 

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, 

προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των 

φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ 

 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 

χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

 η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

 η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 

οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

 η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη 

συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα  

 η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,  

 η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων 

 η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου  

 η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της 

στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

 

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται: 

 η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  

 η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του 

εσωτερικού ύψους τους πέραν των 1200 mm  

 η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου 

 

Άρθρο Β-66.3:  Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 m ή 0,60 m (ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια πενήντα 

  Αριθμητικά: 850,00 

 

AT:    Y.18 

 

Άρθρο Β-66.4:  Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια εκατό 

  Αριθμητικά: 1.100,00 
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AT:    Y.19 

 

Άρθρο Β-66.5:  Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια πεντακόσια 

  Αριθμητικά: 1.500,00 

 

AT:    Y.20 

 

Άρθρο Β-66.1:  Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια  

  Αριθμητικά: 400,00 

 

AT:    Y.21 

 

Άρθρο Β-66.1:  Φρεάτιο υδροσυλλογής διπλής εσχάρας (ΠΚΕ) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτακόσια  

  Αριθμητικά: 800,00 

 
 

 

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

AT:    Y.22 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 12.30 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 

σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή 

(corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3    

 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου 

τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 

 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring stiffness), 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m
2
 διατομής τοιχώματος αγωγού 

(χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και 

αφ’ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.  Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η 

εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων 

δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο όρυγμα, 

η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών στεγανότητας. 
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Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα 

πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα 

του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.. 

 

12.30.01 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική 

διάμετρο [DN/ID]     

 

12.30.01.22 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm  

 Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.6   

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα δύο 

  Αριθμητικώς:  32,00 

 

AT:    Y.23 

 

12.30.01.23 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm  

 Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7   

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα οκτώ 

  Αριθμητικώς:  48,00 

 

AT:    Y.24 

 

12.30.01.24 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm  

 Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6711.7   

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδομήντα τέσσερα 

  Αριθμητικώς:  74,00 

 

AT:    Y.25 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 

τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916. 
 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 

ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 

στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 

(bell-sochet pipes) 
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[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 

φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 

factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 

τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον 

κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 

έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται 

στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος 

οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 

διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 

διάταξη ή μη οπλισμού.  

 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 

προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

   

Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 

προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

 

Όταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας 

κατά 10 %. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με 

τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 

καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 

στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 

τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανεπίχωσης του 

υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα 

του Τιμολογίου. 

 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
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Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

 

12.01.01.06  Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.6 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν  

  Αριθμητικώς:  100,00   

 

AT:    Y.26 

 

12.01.01.07  Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα  

  Αριθμητικώς:  140,00  

 

AT:    Y.27 

 

Άρθρο 16.01  Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744 

 

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο 

δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως 

διατομής αγωγού δικτύου).  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και 

το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατό 

   Αριθμητικώς:   100,00  

 

 

AT:    Y.28 

 

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 σωλήνες (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 



 30 

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 (peelable 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 ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 

τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 

σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2 
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12.14.01.24  Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε και τριάντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:  5,30  

 

AT:    Y.29 

12.14.01.26  Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξη και πενήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:  6,50  
 

AT:    Y.30 

12.14.01.26  Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ και ογδόντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:  8,80  

AT:    Y.31 

 

12.14.01.27  Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δώδεκα και εξήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:  12,60  

 

AT:    Y.32 

 

Άρθρο ΥΔΡ-ΝΕΤ 16.19 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο 

(ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το 

δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6622.1  

 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό 

επίσης από πολυαιθυλένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικού τεμαχίου 

(ταυ). 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) και  

συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ) 

β. Η  προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο νερού 

με υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του.. 

γ. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση των απαιτουμένων συσκευών συγκόλλησης 

σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρμογής ηλεκτρομουφών. 
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Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως 

εξής: 

 

16.19.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατό 

  Αριθμητικώς:  100,00   

 

AT:    Y.33 

 

16.19.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν πενήντα 

  Αριθμητικώς:   150,00 

 

 
 
 

AT:    Y.34 

 

Άρθρο ΟΔΟ-ΝΕΤ  Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 

μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 

άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 

της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 

μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 

αυτοκινούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 

από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά 

   Αριθμητικά: 0,45 

 

AT:    Y.35 

 
Άρθρο Δ-8  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 

την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
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μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 

για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της 

και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

 

Άρθρο Δ-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 

Ανάλυση 

Εργασία-Υλικά:                    7,70 € 

Μεταφορά =            1,00 € 

Σύνολο=                              8,70 € 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Οκτώ και εβδομήντα λεπτά 

  Αριθμητικά:     8,70     
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AT:    Y.36 

 

Σχετ. Άρθρο Β-66.1:  Φρεάτιο υδροσυλλογής εγκάρσιο επίμηκες με 4-5 εσχάρες  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια τριακόσια 

  Αριθμητικά: 1.300,00  
 
 

 

 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,   22-05-2019     

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ  

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση του Δ.Σ ΔΕΥΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ.

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ

ΔΕΥΑ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

α/α Εργασία Μον Α.Τ. ΑΡΘΡΟ Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη Μερική Δαπάνη Ολική

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

σε κατοικημένη περιοχή. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m με την φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση

μ3 Υ.1 ΥΔΡ 6081.1 13.197 10,15 133.949,55

2
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

3.11.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη 

περιοχή. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

με την φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

μ3 Υ.2 ΥΔΡ 6082.1 1.466 28,35 41.561,10

3
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 
μ3 Υ.3 ΥΔΡ 6067 642 1,50 963,00

4
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

5.05.01

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου 

της Π.Τ.Π.  Ο-150 για πάχος επίχωσης έως 50εκ
μ3 Υ.4 ΥΔΡ 6068 1.368 14,85 20.314,80

5
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

5.05.02

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου 

της Π.Τ.Π.  Ο-150 για πάχος επίχωσης άνω των 50εκ
μ3 Υ.5 ΥΔΡ 6068 1.710 13,85 23.683,50

6
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου
μ3 Υ.6 ΥΔΡ 6069 7.783 13,85 107.794,55

7
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.
μ3 Υ.7 ΥΔΡ 6087 1.000 15,00 15.000,00

8
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

6.01.01.03
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος έως 2-5 HP hr Υ.8 ΥΔΡ 6108 500 5,40 2.700,00

9
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

4.09.01

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων,  που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm.
μ2 Υ.9 ΟΔΟ 4521Β 4.565 12,00 54.780,00

10
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

4.09.02

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.
μ2 Υ.10 ΟΔΟ 4521Β 6.847 18,00 123.246,00

11
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

7.01
Αντιστήριξης με ξυλοζεύγματα μ2 Υ.11 ΥΔΡ 6301 1.000 2,10 2.100,00

12
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

7.06
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα μ2 Υ.12 ΥΔΡ 6104 3.120 15,00 46.799,70

13
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

1.01
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης μήνας Υ.13 ΟΙΚ 6541 300 8,00 2.400,00

14
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

1.03
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου μήνας Υ.14 ΗΛΜ 108 600 10,00 6.000,00

15
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

1.05
Προσωρινή γεφύρωση σκαμμάτων με ξυλοκατασκευή μ2 Υ.15 ΥΔΡ 6802 250 20,00 5.000,00 € 586.292,20

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ -ΦΡΕΑΤΙΑ

1
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

9.01
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών μ2 Υ.14 ΥΔΡ 6301 595 8,00 4.760,00

2
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

9.26

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων 
kg Υ.15 ΥΔΡ 6311 1.607 0,95 1.526,65

3
ΟΔΟ-Β-

29.2.2

Σκυρόδεμα C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, 

εξομαλυντικών στρώσεων κλπ 
μ3 Υ.16 ΟΔΟ 2531 1.906 82,00 156.292,00

4 ΟΔΟ-Β-66.3
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου ομβρίων τύπου Φ10 (D=0,40 ή D=0,60) 

(Π.Κ.Ε.) (τύπος Ο-1)
τεμ Υ.17 ΟΔΟ 2547 68 850,00 57.800,00

5 ΟΔΟ-Β-66.4
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου ομβρίων τύπου Φ10 (D=0,80) (Π.Κ.Ε.) (τύπος 

Ο-2)
τεμ Υ.18 ΟΔΟ 2548 16 1.100,00 17.600,00

6 ΟΔΟ-Β-66.5
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου ομβρίων τύπου Φ11 (D=1,0) (Π.Κ.Ε.) (τύπος 

Ο-3)
τεμ Υ.19 ΟΔΟ 2548 9 1.500,00 13.500,00

7  ΟΔΟ-Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (μονής εσχάρας) τεμ Υ.20 ΟΔΟ 2549 211 400,00 84.400,00

8
Σχετ. ΟΔΟ-Β-

66.1
Φρεάτιο υδροσυλλογής διπλής εσχάρας τεμ Υ.21 ΟΔΟ 2549 147 800,00 117.600,00 € 453.478,65

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

τιμές Β' 2017 Π/Υ 1,5-5,0 εκατ.)



2/2

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

12.30.01.22

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 . Τυποποίηση κατά την 

εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 mm.

μμ Υ.22 ΥΔΡ 6711.6 1.237 32,00 39.584,00

2
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

12.30.01.23

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 . Τυποποίηση κατά την 

εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 mm.

μμ Υ.23 ΥΔΡ 6711.7 808 48,00 38.784,00

3
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

12.30.01.24

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 

εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 . Τυποποίηση κατά την 

εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 600 mm.

μμ Υ.24 ΥΔΡ 6711.7 1.872 74,00 138.528,00

4
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

12.01.01.06

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής 120  κατα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm.

μμ Υ.25 ΥΔΡ 6551.6 880 100,00 88.000,00

5
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

12.01.01.07

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής 120  κατα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.

μμ Υ.26 ΥΔΡ 6551.7 525 140,00 73.500,00

6
ΥΔΡ-ΝΕΤ 

16.01
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων τεμ Υ.27 ΥΔΡ 6744 358 100,00 35.800,00

7
ΥΔΡ-

12.14.01.24

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 

12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 12,5 atm

m Υ.28 ΥΔΡ 6622.1 250 5,30 1.325,00

8
ΥΔΡ-

12.14.01.25
Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 12,5 atm m Υ.29 ΥΔΡ 6622.1 150 6,50 975,00

9
ΥΔΡ-

12.14.01.26
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm m Υ.30 ΥΔΡ 6622.1 200 8,80 1.760,00

10
ΥΔΡ-

12.14.01.27
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 12,5 atm m Υ.31 ΥΔΡ 6622.1 100 12,60 1.260,00

11
ΥΔΡ-

16.19.01

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με 

τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm 

τεμ. Υ.33 ΥΔΡ 6622.1 25 100,00 2.500,00

12
ΥΔΡ-

16.19.02
Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm τεμ. Υ.34 ΥΔΡ 6622.1 10 150,00 1.500,00 € 423.516,00

ΣΥΝΟΛΟΝ € 1.463.286,85

ΓΕ & ΕΟ 18% € 263.391,63

ΣΥΝΟΛΟΝ € 1.726.678,48

Απρόβλεπτα 15% € 259.001,77

ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 1.985.680,26

Απολογιστικά

Αναθεώρηση € 14.319,74

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 2.000.000,00

ΦΠΑ (24%) € 480.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ € 2.480.000,00

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 22-05-2019 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,           /2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΠΕ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, 22-05-2019      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

H  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH  ΔΤΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Πεζόδρομος 

Βελεστίνου, Βελεστίνο 
 
Ταχ. Κώδικας: 37 500 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. 
ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:i 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, παρ. 2.α.) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: Πεζόδρομος 

Βελεστίνου, Βελεστίνο 
 
Ταχ. Κώδικας: 37 500 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. 
ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ii 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  

 

 

  

   

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 του Ν. 4412/2016, παρ. 2.α.) 
 

 

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

 

Προς: 

ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα 

και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, 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 

 
  

Ομάδα 

 

Εργασίες 

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες 

μονάδες (%) 

Ολογράφως  Αριθμ. 

 

1
η
 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤ. 

ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

  

 

2
η
 

ΦΡΕΑΤΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

  

 

3
η 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

  

 

4
η 

 
 

  

 

5
η 

 

   

    

 

 

 

…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

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 

Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας μετά 

την έκπτωση σε ευρώ 

 

1
η
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 

ΑΝΤΙΜΕΤ. ΥΔΑΤΩΝ, 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

586.292,20   

 

2
η 

 

ΦΡΕΑΤΙΑ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

453.478,65 .  

 

3
η 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-

ΔΙΚΤΥΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

423.516,00   

 

4
η 

 

 

 
 

  

 

5
η 

 
    

 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά 

τη μελέτη Σσ= 

 

 

€ 1.463.286,85 
Κατά τη 

προσφορά Σπ= 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 

 
€ 263.391,63 18% ΧΣπ=  

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη 

μελέτη ΣΣ= 
€ 1.726.678,48 

Κατά τη 

προσφορά 

ΣΔΕ= 

 

 

                                  ΣΣ-ΣΔΕ 

Μέση έκπτωση Εμ=------------------------------ = -----------------------------------   =       % 

                                      ΣΣ 
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Από μεταφορά 

Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 

€ 1.726.678,48€ 

259.001,77 
 

15% ΣΔΕ= 
 

Σύνολο Σ1 1.985.680,26 Π1=  

Απολογιστικά (βασικός μελετητής)    

Αναθεώρηση  

 

€ 14.319,74 (1-Εμ)Χ  

………………. 
 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη 

μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 
€ 2.000.000,00 Κατά τη 

προσφορά Π2= 
 

 

………………………………………….. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

 

Ο Προσφέρων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ,   ………………………..     

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση του Δ.Σ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 
 
 
 

                                                 
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. 
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