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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΨΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΩ
ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ
1. Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδϊρων (ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ) προκθρφςςει
τθν επιλογι αναδόχου με ανοικτι διαδικαςία μζςω του ΕΗΔΗ για τθν καταςκευι του ζργου: 61/2013
Αντικατάςταςθ δικτφου φδρευςθσ Περαχϊρασ με προχπολογιςμό 701.575,77 € (με ανακεϊρθςθ, χωρίσ
ΦΠΑ). Σο ζργο ςυντίκεται από εργαςίεσ που ανικουν ςτθν κατθγορία των Ζργων Τδραυλικϊν &
Ηλεκτρομθχανολογικϊν ι Ηλεκτρομθχανολογικϊν με προχπολογιςμό 668.167,40 ευρϊ (χωρίσ
ανακεϊρθςθ και ΦΠΑ). CPV 45332200-5 NUTS EL652 (KORINTHIA)
2. Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιµο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
(α/α ςυςτιματοσ: 71291) κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου Διμου www.loutraki-agioitheodoroi.gr
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται ςτο ΚΗΜΔΗ και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ. Πλθροφορίεσ
ςτο τθλζφωνο 27440 69551,2 FAX επικοινωνίασ 27440 69553, αρμόδια υπάλλθλοσ για επικοινωνία,
Αςθμίνα Μπιτηίνθ.
3. Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ 8-6-2018, θμζρα
Παραςκευι και ώρα 13:00.
Ωσ θμερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 15-6-2018, θμζρα
Παραςκευι και ώρα 09:00.
4. Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και θ οικονομικι προςφορά κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ιτοι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για
κάκε ομάδα ομοειδϊν εργαςιϊν του τιμολογίου και του προχπολογιςμοφ μελζτθσ, ςε ακζραιεσ μονάδεσ
επί τοισ εκατό.
5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε
Δθμόςια Ζργα και που είναι εγκατεςτθμζνα:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
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Κάκε οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του
άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ, θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι
τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν
ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 2% επί του
προχπολογιςμοφ μελζτθσ χωρίσ ΦΠΑ, φψουσ 14.000,00 ευρϊ και ιςχφ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν και
τριάντα (30) θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
είναι ζξι (6) μινεσ.
Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννθςοσ 2014-2020» (Ευρωπαϊκό
Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ) με κωδικό Α ΕΠ0261 και κωδικό ενάρικμου 2017ΕΠ02610021 και
από πόρουσ τθσ ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ, κωδικόσ Προχπολογιςμοφ 15.02.18.0001 ζτουσ 2018. Προβλζπεται θ
χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, φψουσ 10% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ανακεϊρθςθ και
ΦΠΑ, για δαπάνεσ προμθκειϊν υλικϊν που πρόκειται να ενςωματωκοφν ςτο ζργο.
Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ
τθσ ςφμβαςθσ.
Ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά µζςω τθσ λειτουργίασ του
υποςυςτιµατοσ «Επικοινωνία» τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗ∆Η.
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το Δ.. τθσ ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ.
Για τθ ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ

ΦΙΛΙΠΠΟ ΘΤΜΗ
Πρόεδροσ Δ..
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ
Να δθμοςιευτεί μία φορά ςε μονόςτθλο
με τα ςυνικθ ειδθςεογραφικά ςτοιχεία
χωρίσ αραιϊςεισ το αργότερο τθν 17-5-18
και να αποςταλοφν ςτθ ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ τρία
αντίτυπα αμζςωσ μετά τθ δθμοςίευςθ.
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
(2 θμεριςιεσ):
1) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (14/5/2018)
2) (2 εβδομαδιαίεσ):
1) ΦΩΝΗ ΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (12/5/2018)
2) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ (17/5/2018)
ΑΘΗΝΩΝ
(1 γενικϊν ειδιςεων): Δ.Α.
(1 ειδικι δθμοπραςιϊν): Δ.Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ)

Επικαιρ. Μελέτη 61/2013

ΕΡΓΟ: ‘‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ’’

Προϋπολογισμός: 701.575,77 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά
Η μελέτη αφορά τις εργασίες πλήρους αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
στην εντός σχεδίου περιοχή Περαχώρας, καθώς και των κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών
από τις 3 δεξαμενές προς τον οικισμό, από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς και τα
αντίστοιχα εξαρτήματα που απαιτούνται για τον έλεγχο και προστασία του δικτύου, καθώς
και την σύνδεση του με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής που έχουν ήδη αντικατασταθεί με
προγενέστερες εργολαβίες.
Η κατασκευή του νέου δικτύου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο της σε διανοιγμένες οδούς,
κρίνεται δε απαραίτητη προκειμένου αφενός να αντικατασταθεί το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο
δίκτυο περιορίζοντας δραστικά τις απώλειες λόγω βλαβών-διαρροών, και αφετέρου να
τεθούν εκτός λειτουργίας σημαντικά τμήματα του δικτύου που διέρχονται εντός ιδιοκτησιών
δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό και την αποκατάσταση των βλαβών. Τέλος με τον
επανασχεδιασμό του δικτύου διανομής βάσει των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών της
κωμόπολης αναμένεται να εκμηδενιστούν τα φαινόμενα μη επάρκειας του ελλιπούς
υφιστάμενου δικτύου σε περιόδους αιχμής.
Με την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης προστέθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του
τροφοδοτικού αντλιοστασίου Περαχώρας που βρίσκεται στη θέση Νταμάρι, καθώς και η
μελέτη και εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας του υφιστάμενου χαλύβδινου
καταθλιπτικού αγωγού.
Το εν λόγω έργο είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο και θα λειτουργήσει πλήρως μετά την
κατασκευή του.
Ο Προϋπολογισμός και το Τιμολόγιο Μελέτης συντάχθηκαν αρχικά σύμφωνα με την
Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα
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ενιαία τιμολόγια στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και
Πρασίνου, και ειδικότερα με την αρ. Δ17γ/06/28/ΦΝ 437/24-2-2009 απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 410Β'/06-3-2009): «Έγκριση αναπροσαρμογής και
συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών», που ισχύει από 10-42009, όπως τροποποιήθηκε μερικώς και ίσχυε κατά το χρόνο εκπόνησης της αρχικής
μελέτης.
Με τη δεύτερη επικαιροποίηση, επικαιροποιήθηκαν οι τιμές των εργασιών σύμφωνα με την
Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων “Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση
Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου
και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.” (ΦΕΚ Β΄
363/19-2-2013) και τις διορθωτικές επεμβάσεις που ακολούθησαν με την
Δ11γ/0/3/20/20-3-2013 όμοια απόφαση.
Με την παρούσα επικαιροποίηση, επικαιροποιήθηκαν οι τιμές των εργασιών σύμφωνα με την
αριθ. ΔΝΣ/οικ.35577/ΦΝ 466(ΦΕΚ 1746 Β΄-19 Μαΐου 2017) «Κανονισμός
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που
εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα", όπως
ισχύει. Συμπληρωματικά με τις ΕΤΕΠ ισχύουν για όσα αντικείμενα δεν καλύπτονται απ’
αυτές, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης πόλεως
Λουτρακίου» ως και τις πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Της ΕΔΕΥΑ.
Με την παρούσα επικαιροποίηση, λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η αναστολή της υποχρεωτικής
εφαρμογής ΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17 του ΥΠΟΜΕΔΙ αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/7-9-2016)
καθώς και 9 ΕΤΕΠ (Εγκύκλιοι 30/2013, 22/2014 και 26/2014 του ΥΠΟΜΕΔΙ) και η
αντικατάστασή τους με αντίστοιχες Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ).
2. Περιγραφή εργασιών
Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται:
• Η κατασκευή κεντρικού κομβικού δικτύου των οδών το οποίο θα διαιρείται σε επί
μέρους τμήματα ελεγχόμενα από δικλείδες για την απομόνωση τους σε περίπτωση
ζημιών.
• Η τοποθέτηση των κατάλληλων βαλβίδων εξαερισμού και δικλείδων εκκένωσης του
δικτύου.
• Η κατασκευή των διακλαδώσεων από τον κεντρικό αγωγό (εξωτερικές υδραυλικές
εγκαταστάσεις).
• Η σύνδεση του νέου δικτύου με τα ενεργά τμήματα που έχουν κατασκευαστεί με
παλιότερες εργολαβίες (επαρχιακή οδός Περαχώρας-Βουλιαγμένης, τροφοδοτικός
αγωγός δεξαμενής Λακμάδι κλπ).
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• Η αναβάθμιση του αντλιοστασίου ύδρευσης Περαχώρας στη θέση Νταμάρι με την
εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με πλήρη ηλεκτρική και
υδραυλική σύνδεση, καθώς και την επέκταση της υφιστάμενης δεξαμενής άντλησης.
Οι υφιστάμενες φυγοκεντρικές αντλίες επιφανείας θα παραμείνουν ως εφεδρικές.
• Η μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας του χαλύβδινου
καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο προς τη δεξαμενή Λακμάδι.
Το συνολικό μήκος του δικτύου όπως προκύπτει από την προμέτρηση ανέρχεται σε 15.175
μέτρα και οι αγωγοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαμέτρων Φ160, Φ140, Φ125,
Φ110, Φ90, Φ75 Φ63 και Φ32 πίεσης 10 ατμ.
Οι αγωγοί διαμέτρων Φ160, Φ140 και Φ125, μήκους 2.370 μέτρων αντιστοιχούν σε
τροφοδοτικό δίκτυο επί του οποίου δεν προβλέπεται η τοποθέτηση σελλών διακλάδωσης.
Οι αγωγοί διαμέτρων Φ32 και Φ63 θα χρησιμοποιηθούν για τις διακλαδώσεις του δικτύου,
οι οποίες θα γίνονται με τη βοήθεια σέλλας υδροληψίας.
Οι αγωγοί των υπολοίπων διαμέτρων θα αποτελέσουν το δίκτυο διανομής.
Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα εξής:
• Αποξήλωση οδοστρώματος ή πεζοδρομίου στο πλάτος του σκάμματος που
προβλέπει η μελέτη.
• Εκσκαφή σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης.
• Τοποθέτηση του αγωγού στο σκάμμα.
• Συγκόλληση του αγωγού πολυαιθυλενίου, των ειδικών τεμαχίων και των
εξαρτημάτων.
• Τοποθέτηση και σύνδεση δικλείδων και λοιπών ειδικών τεμαχίων και κατασκευή
φρεατίων.
• Συνδέσεις με το υδροδίκτυο στα όρια της περιοχής εκτέλεσης του παρόντος έργου.
• Δοκιμές στεγανότητας και αντοχής του αγωγού.
• Επίχωση με άμμο και αμμοχάλικο.
• Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας προστασίας και εντοπισμού αγωγού μετά την
πρώτη στρώση αμμοχάλικου.
• Καθαρισμός – απολύμανση του δικτύου.
• Αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, πλακοστρώσεων και
τσιμεντοστρώσεων.
Οι εργασίες στο αντλιοστάσιο περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα εξής:
• Επέκταση της υφιστάμενης δεξαμενήυς άντλησης εν μέρει από οπλισμένο
σκυρόδεμα και εν μέρει από προκατασκευασμένα στοιχεία, σύμφωνα με τις
διαστάσεις της μελέτης στατικών.
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ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες
για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ημοπράτησης που ορίζονται
στη ∆ιακήρυξη.
1.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών,
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές
μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
∆ημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1

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.
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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 σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010)
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1

3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.),
δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων 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.

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.

5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

6

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

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.

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.)

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 σταλιές 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.

10

Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων,

2

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
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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ 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 παρόντοςΤιμολογίου

(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.).
12

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
12.1Οι 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
12.2Οι 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.
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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 ),

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.

15

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

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.
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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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και
το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

18

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

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.
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Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη
για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
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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.
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Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται
για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση,
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων
ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή
βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών,
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
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Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν
να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα
επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών,
όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις
δαπάνες:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) ∆ιάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής
υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου
συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(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
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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.
(15) Νομικής υποστήριξης
(16) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(17) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση
αυτοκινήτων
(18) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
(19) Μετρήσεων
γενικών
δεικτών
και
παραμέτρων
που
προβλέπονται
στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(20) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(21) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(22) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων 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 παρόνΤιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα
διάμετρος.

(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή
αναλόνου
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)

Στενάνωση αρμών ιιε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒΝ 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:
ΒΝ / 240
όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντοςΤιμολογίου.
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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.
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση παραπλεύρως της
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα
στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές
3
μονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση >5km

0,21

Εκτός πόλεως
• οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση >5km

0,19

• οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση >5km

0,21

• εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση >3km

0,20

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές

0,03

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου των άρθρων του παρόντος
τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε
έκαστο άρθρο.
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην τιμή βάσεως
των άρθρων που επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
28

(1ος Πρόσθετος όρος). Επιπλέον περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες σύνταξης του
Μητρώου του Έργου όπως καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. (αναλυτική περιγραφή, ακριβής αποτύπωση
σε σχέδια «ως κατασκευάσθη», λήψη φωτογραφιών, στοιχεία συγκολλήσεων και συνδέσεων
αγωγών σε έγγραφη και ψηφιακή μορφή) και την υποβολή του σε δύο αντίτυπα εντός φακέλων
βαριάς χρήσεως. Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης της θέσης των αγωγών, τις ενδεχόμενες
μετατοπίσεις παροχών ή τις διελεύσεις εσωτερικών εγκαταστάσεων εντός πεζοδρομίων και των
κάθε είδους εξαρτημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, η εξάρτησή τους από σταθερά σημεία (π.χ. ακμές ή γωνίες Ο.Τ.), οι μηκοτομές και οι
οριζοντιογραφίες των αγωγών, άπαντα τυπωμένα σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς
και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία σε Η/Υ (με συμπλήρωση των υφιστάμενων
ψηφιακών αρχείων της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ).
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(2ος Πρόσθετος όρος). Διευκρινίζεται τέλος ότι οι αναλύσεις τιμών που συνοδεύουν τη μελέτη
αποτελούν συμβατικό στοιχείο και θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κατά τις περιπτώσεις
διαφορετικού τρόπου ή συνθηκών κατασκευής των αγωγών από αυτόν που περιγράφεται στα
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας θα
πραγματοποιούνται περικοπές στις παραπάνω τιμές σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων
από τις περιγραφόμενες ποσότητες εργασιών και υλικών.
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Έργο:Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περαχώρας
Θέση:Περαχώρα Κορινθίας

Τιμολόγιο Μελέτης
Ημερομηνία :

21/6/2017

A.T.:

001

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
3.10.2.1

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

ΥΔΡ 6081.1

100,00%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων
δικτύων''.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται),
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος
και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών.
' 1 m3 ) Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
11,30

002
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
3.11.2.1

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

ΥΔΡ 6082.1

100,00%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented)
κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών
(με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν
αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή
υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται),
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος
και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών.
' 1 m3 ) Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
30,10

A.T.:

003

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.15.1

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

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

ΥΔΡ 6065

100,00%
9

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων,
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός
καταστρώματος οδών.
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής,
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
1,24

A.T.:

004

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.15.2

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε
βραχώδη εδάφη
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6055

100,00%

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων,
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός
καταστρώματος οδών.
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής,
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε
απόσταση.
Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
4,10

A.T.:

005

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.18.1

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)
Κωδ. αναθεώρησης :

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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100,00%
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Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισμού
(αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''.
Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και
τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m² ανά 20,0 m² παρειών
ορύγματος.
Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν
συνυπολογίζονται).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³), κατά τα ανωτέρω
( 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

A.T.:

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
29,60

006

ΝΕΤ ΥΔΡ 001

Διερευνητικές τομές για τον εντοπισμό δικτύων Ο.Κ.Ω.

Για την εκτέλεση διερευνητικής τομής για τον ακριβή εντοπισμό δικτύων Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας ή εμποδίων. Στην τιμή περιλαμβάνεται:
Η εκσκαφή ορύγματος κυρίως με τα χέρια αλλά και με χρήση μηχανημάτων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή
στρώσεων από σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό
κυκλοφορία. Για εκσκαφή ορύγματος εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή
υποβιβαζόμενη με άντληση.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.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες αποκάλυψης του αγωγού ή του εμποδίου και η μερική
επανεπίχωση της τομής μετά της απαιτούμενης συμπύκνωσης του επιχώματος.
Τιμή ανά τεμάχιο διερευνητικής τομής βάθους ορύγματος έως 1,50 m και πλάτους έως 0,50 m
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
120,00

A.T.:

007

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος
δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6087

100,00%

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.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η
τιμή αυτή.
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.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
15,50

A.T.:

008

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.2

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6068

100,00%

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 ΠΕΤΕΠ 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 στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% 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.
' 1 m3 ) Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
18,90

A.T.:

009

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως
λατομείου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6069

100,00%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου,
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 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.
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γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)
' 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
18,90

A.T.:

010

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.4

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6807

100,00%

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό
θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση.
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης.
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά
τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m³ προϊόντων προς μεταφορά για
οριστική απόθεση, ως εξής:
[*] = 0,10 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
12,78

A.T.:

011

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.10

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6804

100,00%

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών,
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας
μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-06-0803 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του
αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα
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β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων
κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής
πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα
όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
25,80

A.T.:

012

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.11

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6804

100,00%

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15.
β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν
από την σκυροδέτηση.
γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από
χαλαρά υλικά
δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου
με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με
την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
10,30

A.T.:

013

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.9

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 4521.Β

100,00%

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
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2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους
0,10 m
3. Ασφαλτική προεπάλειψη
4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
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 (m²) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
18,50

A.T.:

014

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.1

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6301

100,00%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως
υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε
ευθυγραμμία 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 ΠΕΤΕΠ 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 συνδυσμού
αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων,
σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών
τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα
εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- 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 επιφάνεις του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της
Επίβλεψης.
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- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα 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
καμμία 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 (m²) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
8,20

A.T.:

015

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.10.4

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

ΥΔΡ 6327

100,00%

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη,
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην
θέση σκυροδέτησης.
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ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό
ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 01-01-0200 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 01-01-0700 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.
και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 01-01-0300 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
' 1 m3 )
Κυβικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
82,00

A.T.:

016

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.26

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6311

100,00%

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 ΠΕΤΕΠ 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 συντασσονται 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
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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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 ΚΤΧ2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
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 προβλέπετει 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.
' 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
0,980

A.T.:

017

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.22

Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με
τσιμεντοκονίαμα.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7122

100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και
ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους,
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας
λόγω καιρικών συνθηκών).
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Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς
στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου''.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
14,00

A.T.:

018

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
16.14.3

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών.
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,80 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6327

100,00%

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής,
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη
του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του
ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης,
στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η
συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου
συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το
όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή)
Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ
2060,00

A.T.:

019

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.1

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32
mm / ΡΝ 10 atm
Κωδ. αναθεώρησης :
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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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,80

A.T.:

020

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.4

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 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 10 atm
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,60

A.T.:

021

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.5

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 75
mm / ΡΝ 10 atm
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,60

A.T.:

022

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.6

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90
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mm / ΡΝ 10 atm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
7,60

A.T.:

023

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.7

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
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MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110
mm / ΡΝ 10 atm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
10,10

A.T.:

024

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.8

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
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πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 125
mm / ΡΝ 10 atm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.2

100,00%

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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
'1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
11,90

A.T.:

025
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12.14.1.9

τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 140
mm / ΡΝ 10 atm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.2

100,00%

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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
15,10

026

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

26

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.14.1.10

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 160
mm / ΡΝ 10 atm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.3

100,00%

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 τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
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
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
17,30
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ΝΕΤ ΥΔΡ 002

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε λειτουργία, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90 ή Φ 110
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ-6622.1

100,00%

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό
επίσης από πολυαιθυλένιο, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ,
συστολή κλπ).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ κλπ) και
συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ)
β.
Η προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η απομόνωση του νερού, 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
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ
160,00

A.T.:

028

ΝΕΤ ΥΔΡ 003

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε λειτουργία, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 125
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ-6622.1

100,00%

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό
επίσης από πολυαιθυλένιο, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ,
συστολή κλπ).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ κλπ) και
συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ)
β.
Η προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η απομόνωση του νερού, 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.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
182,00

A.T.:

029

ΝΕΤ ΥΔΡ 004

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε λειτουργία, με
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 140
Κωδ. αναθεώρησης :
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Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό
επίσης από πολυαιθυλένιο, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ,
συστολή κλπ).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ κλπ) και
συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ)
β.
Η προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η απομόνωση του νερού, 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.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ
203,00

A.T.:

030

ΝΕΤ ΥΔΡ 005

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο
(ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε λειτουργία, με τοποθέτηση
ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ-6622.1

100,00%

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό
επίσης από πολυαιθυλένιο, ο οποίος βρίσκεται σε λειτουργία, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ,
συστολή κλπ).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.
Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ κλπ) και
συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ)
β.
Η προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η απομόνωση του νερού, 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.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
222,00

A.T.:

031

ΝΕΤ ΥΔΡ 006

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Καμπύλη
90° διαμέτρου Φ75 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
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συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
22,00

A.T.:

032

ΝΕΤ ΥΔΡ 007

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Καμπύλη
90° διαμέτρου Φ90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
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σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ
27,00

A.T.:

033

ΝΕΤ ΥΔΡ 008

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Καμπύλη
90° διαμέτρου Φ110 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
36,00

A.T.:

034

ΝΕΤ ΥΔΡ 009

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Καμπύλη
90° διαμέτρου Φ125 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
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λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ
53,00

A.T.:

035

ΝΕΤ ΥΔΡ 010

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Καμπύλη
90° διαμέτρου Φ140 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
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Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΔΥΟ
72,00

A.T.:

036

ΝΕΤ ΥΔΡ 011

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11. Καμπύλη
90° διαμέτρου Φ160 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΓΔΟΝΤΑ
80,00

A.T.:

037

ΝΕΤ ΥΔΡ 012

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ75/75/75 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00

A.T.:

038

ΝΕΤ ΥΔΡ 014

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ90/75/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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100,00%
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Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

039

ΝΕΤ ΥΔΡ 015

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ90/90/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
35,00

A.T.:

040

ΝΕΤ ΥΔΡ 016

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ110/75/110 ή Φ110/90/110 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ
50,00
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A.T.:

041

ΝΕΤ ΥΔΡ 017

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ110/110/110 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
43,00

A.T.:

042

ΝΕΤ ΥΔΡ 018

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ125/90/125 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
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Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΤΡΙΑ
73,00

A.T.:

043

ΝΕΤ ΥΔΡ 019

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ140/90/140 ή Φ140/110/140 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά
είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
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Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
115,00

A.T.:

044

ΝΕΤ ΥΔΡ 020

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ140/140/140 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
96,00

A.T.:

045

ΝΕΤ ΥΔΡ 021

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ160/90/160 ή Φ160/110/160 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά
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είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
145,00

A.T.:

046

ΝΕΤ ΥΔΡ 022

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Συστολές
διαμέτρων Φ90/63 ή Φ 90/75 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ
23,00

A.T.:

047

ΝΕΤ ΥΔΡ 023

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Συστολές
διαμέτρων Φ110/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ
30,00

A.T.:

048

ΝΕΤ ΥΔΡ 024

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Συστολές
διαμέτρων Φ125/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

049

ΝΕΤ ΥΔΡ 025

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Συστολές
διαμέτρων Φ140/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο)
ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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100,00%
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Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ
50,00

A.T.:

050

ΝΕΤ ΥΔΡ 026

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ 16 atm, Διαμέτρου
λαιμού Φ75 και φλάντζας DΝ 65 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
21,00

A.T.:

051

ΝΕΤ ΥΔΡ 027

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ 16 atm, Διαμέτρου
λαιμού Φ90 και φλάντζας DΝ 80 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00
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A.T.:

052

ΝΕΤ ΥΔΡ 028

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ 16 atm, Διαμέτρου
λαιμού Φ110 και φλάντζας DΝ 100 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
28,00

A.T.:

053

ΝΕΤ ΥΔΡ 029

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ 16 atm, Διαμέτρου
λαιμού Φ125 και φλάντζας DΝ 100 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
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Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

054

ΝΕΤ ΥΔΡ 030

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ 16 atm, Διαμέτρου
λαιμού Φ140 και φλάντζας DΝ 125 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
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τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ
47,00

A.T.:

055

ΝΕΤ ΥΔΡ 031

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ 16 atm, Διαμέτρου
λαιμού Φ160 και φλάντζας DΝ 150 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
55,00

056
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ΝΕΤ ΥΔΡ 032

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
ειδικών τεμαχίων PE/STEEL Διαμέτρου DΝ 32/1΄΄ Τιμή ενός (1) τεμαχίου
(ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
25,00

A.T.:

057

ΝΕΤ ΥΔΡ 033

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
ειδικών τεμαχίων PE/STEEL Διαμέτρου DΝ 63/2΄΄ Τιμή ενός (1) τεμαχίου
(ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
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εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

058

ΝΕΤ ΥΔΡ 034

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ63-32 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
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Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
33,00

A.T.:

059

ΝΕΤ ΥΔΡ 035

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ75-32 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
35,00

A.T.:

060

ΝΕΤ ΥΔΡ 036

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ75-63 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

50

Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ
41,00

A.T.:

061

ΝΕΤ ΥΔΡ 037

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ90-32 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
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Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
35,00

A.T.:

062

ΝΕΤ ΥΔΡ 038

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ90-63 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ
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(Αριθμητικώς):

41,00
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A.T.:

063

ΝΕΤ ΥΔΡ 039

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ110-32 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
36,00

A.T.:

064

ΝΕΤ ΥΔΡ 040

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ110-63 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

54

Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ
43,00

A.T.:

065

ΝΕΤ ΥΔΡ 041

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ125-32 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
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τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

066

ΝΕΤ ΥΔΡ 042

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ140-32 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ
46,00

067
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ΝΕΤ ΥΔΡ 044

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό Διαμέτρου Φ160-32 Τιμή
ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω,
και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
55,00

A.T.:

068

ΝΕΤ ΥΔΡ 045

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
τερματικών πωμάτων Διαμέτρου Φ75 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
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υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
17,00

A.T.:

069

ΝΕΤ ΥΔΡ 046

Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Σύνδεση
τερματικών πωμάτων Διαμέτρου Φ90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και
κανονική λειτουργία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6621.1

100,00%

Για όλες τις εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ειδικών τεμαχίων από ΡΕ SRD 11 στους
αγωγούς του δικτύου. Για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου που ακολουθούν θεωρείται ότι το κόστος
των παρακάτω περιλαμβάνεται στην τιμή τους και είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο.
Η επί πλέον εκσκαφή πέραν αυτής του ορύγματος που ενδεχομένως απαιτείται στις θέσεις
τοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των εξαρτημάτων και των συνδέσμων
(ηλεκτρομούφες), σε ποσότητα αντίστοιχη με το είδος του εξαρτήματος και τις απαιτούμενες
συγκολλήσεις αγωγού - εξάρτημα και εξάρτημα - εξάρτημα, επί τόπου του έργου στη θέση
εγκατάστασης η καταβίβαση, τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μέσα στο όρυγμα, με όλες τις εργασίες,
υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση, είτε με αγωγούς του
δικτύου, είτε με άλλα εξαρτήματα και συσκευές.
Η εργασία προετοιμασίας των εξαρτημάτων ΡΕ για συγκόλληση, τοποθέτηση, συγκόλληση των
συνδέσμων (ηλεκτρομούφες) και η ενσωμάτωσή τους στο έργο (συγκόλληση αγωγού - εξάρτημα,
εξάρτημα - εξάρτημα).
Αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της συσκευής συγκόλλησης όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και μεταφορά των αρχείων σε Η/Υ.
Τα ειδικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν στις θέσεις των κόμβων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι ακριβείς θέσεις των κόμβων και των υδροληψιών θα προκύψουν
από την αναφερόμενη στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου μελέτη. Δεν θα επιμετρηθούν
τεμάχια διαφορετικά από τα προβλεπόμενα στους κόμβους, εκτός από την περίπτωση που
επιβάλλεται από ύπαρξη εμποδίων και πάντοτε μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα σχέδια ακριβούς αποτύπωσης των κόμβων, διακλαδώσεων κλπ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, η εξάρτηση τους από τις ακμές των Ο.Τ., άπαντα τυπωμένα
σε δύο σειρές σχεδίων κλίμακας 1:500 καθώς και σε CD σε πρόγραμμα AUTOCAD για επεξεργασία
σε Η/Υ.
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Εγκιβωτισμός των εξαρτημάτων και των ηλεκτρομουφών με άμμο και προμήθεια, μεταφορά και
καταβίβαση πλέγματος για την σήμανση του κόμβου.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ
23,00

A.T.:

070

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.17.1

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων
των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής
σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιοσδήποτε ονομαστικής
διαμέτρου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6623

100,00%

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι
πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
' 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,60

A.T.:

071

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.18.3

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες. Με
χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση
με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα).
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6630.1

100,00%

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η
τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης
και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.
Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του ορύγματος
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm³, χωρίς συνυπολογισμό του
βάρους της μόνωσης.
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.
-----------------------------------------------------------------------------------------I Dονομ (mm) I Dεξωτ (mm) I πάχος (mm) I kg/m I
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-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ300
Ι
323.8
Ι
4.0
Ι 31.57 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ300
Ι
323.8
Ι
5.0
Ι 39.34 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ400
Ι
406.4
Ι
4.5
Ι 44.64 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ400
Ι
406.4
Ι
5.2
Ι 51.49 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ500
Ι
508
Ι
6.4
Ι 62.07 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ500
Ι
508
Ι
5.6
Ι 78.62 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ600
Ι
609.6
Ι
7.1
Ι 83.48 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ600
Ι
609.6
Ι
6.4
Ι 105.72 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ700
Ι
711.2
Ι
8.0
Ι 110.46 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ700
Ι
711.2
Ι
8.0
Ι 138.84 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ800
Ι
812.8
Ι
8.0
Ι 158.90 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ800
Ι
812.8
Ι
9.5
Ι 188.74 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ900
Ι
914.4
Ι
8.0
Ι 178.96 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ900
Ι
914.4
Ι
10.0
Ι 223.21 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1000 Ι
1016
Ι
9.0
Ι 223.68 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1000 Ι
1016
Ι
11.0
Ι 272.84 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1200 Ι
1219.2
Ι
10.0
Ι 298.44 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1200 Ι
1219.2
Ι
12.7
Ι 378.17 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1500 Ι
1524
Ι
10.0
Ι 373.66 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1500 Ι
1524
Ι
12.0
Ι 447.80 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1800 Ι
1828.8
Ι
10.0
Ι 448.89 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ1800 Ι
1828.8
Ι
14.3
Ι 640.39 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ2000 Ι
2032
Ι
11.0
Ι 548.67 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------I
Φ2000 Ι 2032
Ι
14.3
Ι 712.11 Ι
-----------------------------------------------------------------------------------------Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
' 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
2,10

A.T.:

072

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.19

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων.
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6630.1

100,00%

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων
ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των
χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά επί τόπου, την κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των
ειδικών τεμαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον
καταβιβασμό στό όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου.
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm³, χωρίς συνυπολογισμό του
βάρους της μόνωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των
σωλήνων που χρησιμοποιούνται
' 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,30

A.T.:

073

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.20

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό
κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης,
πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
' 1 Kg )
Χιλιόγραμμο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,80

A.T.:

074

ΝΕΤ ΥΔΡ 047

Δικλίδες χυτοσιδηρές σύρτου, ελαστικής έμφραξης, ΡΝ 16 atm
ονομαστικής διαμέτρουDN30 mm (κρουνός διακοπής ορειχάλκινος)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών,
σήμανση CE και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για
καταλληλότητα για πόσιμο νερό.
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας συρταρωτής δικλείδας από χυτοσίδηρο, ελαστικής
έμφραξης, και την σύνδεση της με τους αγωγούς ή κάθε είδους συσκευές του δικτύου σε οποιαδήποτε
θέση (φρεάτιο, όρυγμα κλπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
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Η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές στη θέση εγκατάστασης για οποιαδήποτε απόσταση.
Ο καταβιβασμός της δικλείδας στο όρυγμα ή στο εσωτερικό φρεατίου, η ευθυγράμμισή της με τον
άξονα του δικτύου και η τοποθέτηση και σύνδεση της με άλλα ειδικά τεμάχια οποιουδήποτε υλικού ή
συσκευές του δικτύου. Η τυχόν αγκύρωση της δικλείδας στα τοιχώματα φρεατίων.
Οι κάθε είδους δοκιμές που απαιτούνται. Ο έλεγχος της φλάντζας της δικλείδας με τα προς σύνδεση
άλλα ειδικά τεμάχια ή συσκευές και η τυχόν προσαρμογή πλήθους, θέσεων και διαμέτρων κοχλιών και
περικοχλίων.
Κάθε άλλη εργασία, υλικό και μικροϋλικό (ανοξείδωτοι κοχλίες και ροδέλες, παρεμβύσματα μικροϋλικά
στεγάνωσης κλπ) απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σύνδεση της δικλείδας στο δίκτυο.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
35,00

A.T.:

075

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
13.3.3.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
165,00

A.T.:

076

ΝΕΤ ΥΔΡ 049

Δικλίδες χυτοσιδηρές σύρτου, ελαστικής έμφραξης, ΡΝ 16 atm
ονομαστικής διαμέτρου DN65 mm Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών,
σήμανση CE και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου για
καταλληλότητα για πόσιμο νερό.
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας συρταρωτής δικλείδας από χυτοσίδηρο, ελαστικής
έμφραξης, και την σύνδεση της με τους αγωγούς ή κάθε είδους συσκευές του δικτύου σε οποιαδήποτε
θέση (φρεάτιο, όρυγμα κλπ.).
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
Η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές στη θέση εγκατάστασης για οποιαδήποτε απόσταση.

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

62

Ο καταβιβασμός της δικλείδας στο όρυγμα ή στο εσωτερικό φρεατίου, η ευθυγράμμισή της με τον
άξονα του δικτύου και η τοποθέτηση και σύνδεση της με άλλα ειδικά τεμάχια οποιουδήποτε υλικού ή
συσκευές του δικτύου. Η τυχόν αγκύρωση της δικλείδας στα τοιχώματα φρεατίων.
Οι κάθε είδους δοκιμές που απαιτούνται. Ο έλεγχος της φλάντζας της δικλείδας με τα προς σύνδεση
άλλα ειδικά τεμάχια ή συσκευές και η τυχόν προσαρμογή πλήθους, θέσεων και διαμέτρων κοχλιών και
περικοχλίων.
Κάθε άλλη εργασία, υλικό και μικροϋλικό (ανοξείδωτοι κοχλίες και ροδέλες, παρεμβύσματα μικροϋλικά
στεγάνωσης κλπ) απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σύνδεση της δικλείδας στο δίκτυο.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
185,00

A.T.:

077

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
13.3.3.2

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

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
196,00

A.T.:

078

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
13.3.3.3

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
258,00

A.T.:

079

ΝΕΤ ΥΔΡ

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16
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Π13030.304

atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ
322,00

A.T.:

080

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
13.3.3.5

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

ΥΔΡ 6651.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης
και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
380,00

A.T.:

081

ΝΕΤ ΥΔΡ 054

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού
τύπου ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN30 mm
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενες από
κορμό από ελατό χυτοσίδηρο GG26, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη
σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 14021.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου, καθώς και από πιστοποιητικό καταλληλότητας για
πόσιμο νερό.
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας βαλβίδας εξαερισμού με σώμα από χυτοσίδηρο,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και την σύνδεση της με την
αντίστοιχη δικλείδα σε οποιαδήποτε θέση (φρεάτιο, όρυγμα κλπ).
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
Η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές στη θέση εγκατάστασης για οποιαδήποτε απόσταση.
Ο καταβιβασμός της βαλβίδας στο όρυγμα ή στο εσωτερικό φρεατίου, η ευθυγράμμισή της με τον
άξονα του δικτύου και η τοποθέτηση και σύνδεση της με άλλα ειδικά τεμάχια οποιουδήποτε υλικού ή
συσκευές του δικτύου. Η τυχόν αγκύρωση της στα τοιχώματα φρεατίων.
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Οι κάθε είδους δοκιμές που απαιτούνται. Ο έλεγχος της φλάντζας της βαλβίδας με τα προς σύνδεση
άλλα ειδικά τεμάχια ή συσκευές και η τυχόν προσαρμογή πλήθους, θέσεων και διαμέτρων κοχλιών και
περικοχλίων.
Κάθε άλλη εργασία, υλικό και μικροϋλικό (ανοξείδωτοι κοχλίες και ροδέλες, παρεμβύσματα μικροϋλικά
στεγάνωσης κλπ) απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σύνδεση της βαλβίδας στο δίκτυο
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟ
100,00

A.T.:

082

ΝΕΤ ΥΔΡ 055

Φίλτρα κατακράτησης φερτών υλών, PN 16 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 65 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου στο
δίκτυο φίλτρου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6653.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή φίλτρου κατακράτησης
φερτών υλών, αποτελούμενου από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο GG26,κυρίως φίλτρο από μη τοξικό
ελαστικό, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και διάταξη αντίστροφης πλύσης. Τα προσκομιζόμενα
επί τόπου φίλτρα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών, καθώς και από
πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό.
Το φίλτρο θα φέρει ενδείξεις της πίεσης εισόδου και εξόδου.
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φίλτρου κατακράτησης φερτών υλών, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, και την σύνδεση του με την αντίστοιχη
δικλείδα ή το δίκτυο σε οποιαδήποτε θέση (φρεάτιο, όρυγμα κλπ).
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
Η φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές στη θέση εγκατάστασης για οποιαδήποτε απόσταση.
Ο καταβιβασμός του φίλτρου στο όρυγμα ή στο εσωτερικό φρεατίου, η ευθυγράμμισή του με τον
άξονα του δικτύου και η τοποθέτηση και σύνδεση του με άλλα ειδικά τεμάχια οποιουδήποτε υλικού ή
συσκευές του δικτύου. Η τυχόν αγκύρωση του στα τοιχώματα φρεατίων.
Οι κάθε είδους δοκιμές που απαιτούνται. Ο έλεγχος της φλάντζας με τα προς σύνδεση άλλα ειδικά
τεμάχια ή συσκευές και η τυχόν προσαρμογή πλήθους, θέσεων και διαμέτρων κοχλιών και
περικοχλίων.
Κάθε άλλη εργασία, υλικό και μικροϋλικό (ανοξείδωτοι κοχλίες και ροδέλες, παρεμβύσματα μικροϋλικά
στεγάνωσης κλπ) απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη σύνδεση του φίλτρουστο δίκτυο
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
400,00

A.T.:

083

ΝΕΤ ΥΔΡ
Π13080.102

Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο.
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6653.1

100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας μείωσης πίεσης
με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι
γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
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' 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΑΚΟΣΙΑ
600,00

A.T.:

084

ΝΕΤ ΥΔΡ 056

Κατασκευή φρεατίου χειρισμού δικλείδας boucheaclee. Τιμή ανά
τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου χειρισμού δικλείδας
boucheaclee.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6752
ΥΔΡ 6710.1

70,00%
30,00%

Στο άρθρο περιλαμβάνονται οι πιο κάτω εργασίες και το κόστος τους είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο,
σύμφωνα με την ανάλυση τιμών που συνοδεύει την μελέτη.
Για την τοποθέτηση ενός χυτοσιδηρού φρεατίου δικλείδας (BOUCHE A CLEE) (σύμφωνα με το
Άρθρο11.01.02 Π.Τ.Υ.Ε.) σε δικλείδες του δικτύου που τοποθετούνται σε όρυγμα σύμφωνα με τα
σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω :
Η προμήθεια φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των χυτοσιδηρών φρεατίων και των σωλήνων
επιμήκυνσης μεταξύ βάκτρου, δικλείδας και φρεατίου στη θέση εγκατάστασης.
Η επιμελημένη διαμόρφωση βάσης από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10 εκατ., οπλισμένο με δομικό
πλέγμα Τ131, σε βάθος τέτοιο ώστε να εδράζεται σ' αυτήν η δικλείδα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον
αγωγό.
Η κατακόρυφη τοποθέτηση του σωλήνα επιμήκυνσης διαμέτρου Φ125 από σκληρό PVC σειράς 41
(σύμφωνα με το Άρθρο12.12.02 Π.Τ.Υ.Ε.) και ο επιμελημένος εγκιβωτισμός του.
Η τοποθέτηση του φρεατίου στην τελική στάθμη κύλισης και ο εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα C16/20.
Ο έλεγχος λειτουργίας του χειρισμού της δικλείδας με τον κατάλληλο εξοπλισμό (στέλεχος και κλειδί).
Κάθε εργασία, υλικό, μικροϋλικό και εξοπλισμός απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
49,80

A.T.:

085

ΝΕΤ ΥΔΡ 057

Κατασκευή φρεατίου μειωτή πίεσης ή δικλείδας μεγάλης διαμέτρου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου δικλείδας
μεγάλης διαμέτρου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6327
ΥΔΡ 6301
ΥΔΡ 6752
ΥΔΡ 6753

30,00%
15,00%
50,00%
5,00%

Στο άρθρο περιλαμβάνονται οι πιο κάτω εργασίες και το κόστος τους είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο,
σύμφωνα με την ανάλυση τιμών που συνοδεύει την μελέτη.
Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φρεατίου δικλείδας DΝ 300 ή DΝ 450
από σκυρόδεμα C16/20 (σύμφωνα με το Άρθρο Β-29.3.4 του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών
Έργων Οδοποιίας) οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 στα τοιχώματα και τον πυθμένα και σχάρα
Φ14/10 και Φ10/10 στην πλάκα οροφής, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας D400 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (σύμφωνα με το Άρθρο 11.01.02 Π.Τ.Υ.Ε.), με ένδειξη για τη χρήση του (π.χ. ΔΕΥΑ ΛΠ) και κατάλληλα χρωματισμένο σύμφωνα με το σχέδιο και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση επί τόπου του έργου), ο ξυλότυπος και η φθορά αυτού (σύμφωνα με το Άρθρο 9.01
Π.Τ.Υ.Ε.), το σκυρόδεμα, ο σιδηρούς οπλισμός, οι 3 χυτοσιδηρές βαθμίδες (σύμφωνα με το Άρθρο
11.03 Π.Τ.Υ.Ε.) και το ελατοχυτοσιδηρό κάλυμμα, οι τυχόν πρόσθετες χωματουργικές εργασίες
(εκσκαφή και πλήρης απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, επανεπίχωση κλπ.), η τοποθέτηση
του, η ενσωμάτωση των άκρων των υπόγειων σωλήνων ύδρευσης, η διάστρωση του πυθμένα με
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15 cm και η επιμελημένη διαμόρφωσή του σε βάθος τέτοιο
ώστε να εδράζεται σ' αυτόν η δικλείδα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον αγωγό και κάθε άλλο υλικό,
μικροϋλικό και εργασία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του φρεατίου.
Στο κάλυμμα του φρεατίου θα είναι διαμορφωμένο αποσπώμενο κυκλικό τμήμα που θα επιτρέπει τον
χειρισμό της δικλείδας χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνση όλου του καλύμματος.
Οι διαστάσεις του φρεατίου θα είναι εξωτερικά 1,40 Χ 0,90 m και το ελεύθερο βάθος του 1,20 m
περίπου, το δε κάλυμμα θα είναι διαστάσεων 80 Χ 60 cm (ελεύθερο άνοιγμα 70Χ50). Τα τοιχώματα
του φρεατίου θα είναι πάχους 10 cm, η δε πλάκα θα είναι 20 cm
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
489,00

A.T.:

086

ΝΕΤ ΥΔΡ 058

Κατασκευή φρεατίου βαλβίδων αερισμού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου αερεξαγωγού.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6327
ΥΔΡ 6301
ΥΔΡ 6752

20,00%
15,00%
65,00%

Στο άρθρο περιλαμβάνονται οι πιο κάτω εργασίες και το κόστος τους είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο,
σύμφωνα με την ανάλυση τιμών που συνοδεύει την μελέτη.
Για την προμήθεια των υλικών, μεταφορά και τοποθέτηση ενός φρεατίου αερεξαγωγού από
σκυρόδεμα C16/20 (σύμφωνα με το ΆρθροΒ-29.3.4 του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών Έργων
Οδοποιίας) οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας D400
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (σύμφωνα με το Άρθρο11.01.02 Π.Τ.Υ.Ε.), με ένδειξη για τη χρήση του (π.χ.
ΔΕΥΑ Λ-ΑΓ.Θ) και κατάλληλα χρωματισμένο σύμφωνα τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά και μικροϋλικά (προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση επί τόπου του έργου), ο ξυλότυπος και η φθορά αυτού (σύμφωνα με το Άρθρο 9.01
Π.Τ.Υ.Ε.), το σκυρόδεμα, ο σιδηρούς οπλισμός και το ελατοχυτοσιδηρό κάλυμμα, οι τυχόν πρόσθετες
χωματουργικές εργασίες (επιπλέον εκσκαφή και πλήρης απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής,
επανεπίχωση κλπ.), η τοποθέτηση του, η ενσωμάτωση των άκρων των υπόγειων σωλήνων
ύδρευσης, η διάστρωση του πυθμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10 cm και η
επιμελημένη διαμόρφωσή του σε βάθος τέτοιο ώστε να εδράζεται σ' αυτόν το χυτοσιδηρό ταυ σε
πλήρη ευθυγράμμιση με τον αγωγό και κάθε άλλο υλικό, μικροϋλικό και εργασία απαιτείται για την
πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση του φρεατίου.
Οι διαστάσεις του φρεατίου θα είναι εξωτερικά 1,00 Χ 0,60 m και το ελεύθερο βάθος του 1,00 m
περίπου, το δε κάλυμμα θα είναι διαστάσεων 60 Χ 60 cm (ελεύθερο άνοιγμα 50Χ50). Τα τοιχώματα
του φρεατίου θα είναι πάχους 10 cm, η δε πλάκα θα είναι 15 cm
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
318,00

A.T.:

087

ΝΕΤ ΥΔΡ 059

Πυροσβεστικός κρουνός (προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και
σύνδεση με το δίκτυο). Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
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κατασκευασμένου πυροσβεστικού κρουνού.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6327
ΥΔΡ 6752
ΥΔΡ 6621.1

25,00%
65,00%
10,00%

Στο άρθρο περιλαμβάνονται οι πιο κάτω εργασίες και το κόστος τους είναι ανηγμένο ανά τεμάχιο,
σύμφωνα με την ανάλυση τιμών που συνοδεύει την μελέτη.
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός χυτοσιδηρού πυροσβεστικού κρουνού (σύμφωνα
με το Άρθρο11.01.02 Π.Τ.Υ.Ε.) και τη σύνδεση του με το δίκτυο ύδρευσης σύμφωνα με τα σχέδια και
τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
Η προμήθεια φορτοεκφόρτωση, σταλίες και μεταφορές των χυτοσιδηρών κρουνών και των ειδικών
τεμαχίων σύνδεσης με το δίκτυο στη θέση εγκατάστασης.
Η επιμελημένη διαμόρφωση βάσης από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 10 εκατ., οπλισμένο με δομικό
πλέγμα Τ131, σε βάθος τέτοιο ώστε να εδράζεται σ' αυτήν ο κρουνός σε πλήρη ευθυγράμμιση με την
στάθμη του εδάφους.
Η τοποθέτηση του σωλήνα επιμήκυνσης του δικτύου διαμέτρου Φ90 από PΕ (σύμφωνα με το
Άρθρο12.14.01.06 Π.Τ.Υ.Ε.) και ο επιμελημένος εγκιβωτισμός του, και η αγκύρωση το καμπύλου
τμήματος αυτού από σκυρόδεμα C16/20 (σύμφωνα με το ΆρθροΒ-29.3.4 του Περιγραφικού
Τιμολογίου Εργασιών Έργων Οδοποιίας).
Ο έλεγχος λειτουργίας του χειρισμού του κρουνού με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Κάθε εργασία, υλικό, μικροϋλικό και εξοπλισμός απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εργασία
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
444,00

A.T.:

088

ΝΕΤ ΥΔΡ 060

Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με
κινητήρα ισχύος 90 KW, παροχής 65 m3/h και μανομετρικού 296 m.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου αντλητικού
συγκροτήματος.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6110

100,00%

Για την προμήθεια, επί τόπου μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ενός
υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με κινητήρα ισχύος 90 KW, παροχής 65 m3/h υπό
μανομετρικό 296 m Σ.Υ. σύμφωνα με τους υπολογισμούς, διαμέτρου 10΄΄ για τον περιορισμό του
μήκους του, το οποίο θα τοποθετηθεί εντός κατασκευασμένου με την παρούσα φρέατος σε σχεδόν
κατακόρυφη θέση. Το συγκρότημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από μανδύα ψύξης.
Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει έναν (1) ηλεκτροκινητήρα ενδεικτικής ισχύος 90 KW και ένα
(1) στρόβιλο αντίστοιχων δυνατοτήτων με τα προηγούμενα, θα είναι δε κατάλληλο ώστε να αντλεί
νερό θερμοκρασίας 25ο C χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης, και 10 μέτρα
υποβρύχιο καλώδιο κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό, κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
16000,00

089
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ΗΛΜ 002

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών (inverter) ισχύος 80 KW μεταβλητής
ροπής Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ηλεκτρονικού
ρυθμιστή στροφών.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 52

100,00%

Για την προμήθεια, επί τόπου μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία ενός ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών (inverter), κατάλληλου για την οδήγηση ασύγχρονων
τριφασικών κινητήρων αντλιών, συνδεδεμένου σε διάταξη ανοικτού βρόχου, τυπικής ισχύος ανάλογης
του κινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος προσαρμοσμένου στα δεδομένα λειτουργίας του.
Ο ρυθμιστής θα έχει τουλάχιστον δύο αναλογικές εισόδους σήματος τάσης 0-10 V και ρεύματος 0-20
mA, δύο αναλογικές εξόδους 0-20 mA, 6 ψηφιακές εισόδους 12-24 V DC και τρεις εξόδους ρελέ. Θα
φέρει επίσης κύκλωμα βοηθητικής τάσης 24 V DC με γαλβανική ηλεκτρική απομόνωση. Τέλος θα
διαθέτει ενσωματωμένη σειριακή θύρα με πρωτόκολλο Modbus για την απευθείας σύνδεση του με
ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα είναι δε κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της Μελέτης
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
8000,00

A.T.:

090

ΗΛΜ 003

Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και λειτουργίας υποβρύχιας αντλίας σύστημα αυτοματισμού Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου
ηλεκτρικού πίνακα, καλωδίωσης και συστήματος αυτοματισμού.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 52

100,00%

Για την προμήθεια, επί τόπου μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ενός πλήρους
ηλεκτρικού πίνακα κίνησης της ανωτέρω υποβρύχιας αντλίας με όλα τα όργανα ελέγχου λειτουργίας
ήτοι γενικό διακόπτη, βολτόμετρο 500V με μεταγωγέα, αμπερόμετρα, ενδεικτικές λυχνίες γενικού
διακόπτη, επιτηρητή τάσης, ηλεκτρόδια ξηρής προστασίας, σύστημα διακόπτη ροής, χρονικό
καθυστέρησης εκκίνησης, χρονοδιακόπτη 24ώρου λειτουργίας, ωρομετρητή, επιλογικό διακόπτη τριών
θέσεων, διακόπτη επιλογής λειτουργίας χρονοδιακόπτη-τηλεχειρισμού, λυχνίες λειτουργίας, μπουτόν
εκκίνησης-στάσης. Στη συνδεσμολογία του πίνακα περιλαμβάνεται η σύνδεση του inverter οδήγησης
του αντλητικού συγκροτήματος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας, ο αναλογικός μετρητής πίεσης της
γραμμής κατάθλιψης, ο αναλογικός μετρητής στάθμης στο φρέαρ άντλησης, καθώς και ο πιεζοστάτης
που θα τοποθετηθεί ως εφεδρικός καθώς και η διασύνδεση τους με τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή
στροφών, κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
' 1 Τεμ. ) Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
1200,00

A.T.:

091

ΗΛΜ 004

Καλώδιο J1VV-R (ΝΥΥ) διατομής 3Χ50 mm2 Τιμή ενός μέτρου (m)
πλήρως εγκατεστημένου ηλεκτρικού καλωδίου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 47

100,00%

Για την προμήθεια, επί τόπου μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή
λειτουργία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ενός μέτρου
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καλωδίωσης πίνακα-αντλίας ήτοι προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίου J1VV-R
(ΝΥΥ) διατομής 3Χ10 mm2, τοποθετημένου εξωτερικά εντός σωλήνωσης και εσωτερικά αγκυρωμένου
επί της κατακόρυφης στήλης. Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένα οι φθορές του υλικού, η εξωτερική
σωλήνωση και τα μικροϋλικά αγκύρωσης.
' 1 m ) Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΟΓΔΟΝΤΑ
80,00

A.T.:

092

ΗΛΜ 005

Σύνδεση ή επαύξηση μετρητή ΔΕΗ και σχέδια εγκαταστάτη Τιμή ανά
τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευής σύνδεσης ή επαύξησης μετρητή ΔΕΗ
και σχεδίων εγκαταστάτη.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 45

100,00%

Για την πλήρη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ κατασκευή νέας ή επαύξηση/τροποποίηση
υφιστάμενης σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, ήτοι τοποθέτηση και σύνδεση του παρεχόμενου
εξοπλισμού (κιβώτιο μετρητή, καλώδιο πίνακα μετρητή, γειώσεις κλπ), σύνταξη και υποβολή όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών (σχέδια εγκαταστάτη, μετρήσεις κλπ) ώστε με την υπογραφή του
σχετικού συμβολαίου και την καταβολή της σχετικής δαπάνης (που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του
παρόντος αλλά θα καταβληθεί από τον Κύριο του Έργου) να είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση της
εγκατάστασης.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
400,00

A.T.:

093

ΝΕΤ ΥΔΡ 064

Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος Τιμή ανά
τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης υδραυλικής εγκατάστασης.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6630.1

100,00%

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης αντλητικού
συγκροτήματος, αποτελούμενης από σωλήνωση και καμπύλες Φ160 με ενσωματωμένο μανόμετρο
γλυκερίνης, δύο δικλείδες ελαστικής έμφραξης ονομαστικής διαμέτρου DN150 (εκκένωσης και
διακοπής), βαλβίδας αντεπιστροφής και αναλογικό υδρόμετρο της ίδιας διαμέτρου, καθώς και
βαλβίδας εξαερισμού διπλής ενέργειας ονομαστικής διαμέτρου DN80.
' 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
1500,00

A.T.:

094

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.21.1

Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας. Μετρήσεις
ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης εδάφους (εργασίες υπαίθρου και
σύνταξη έκθεσης)
Κωδ. αναθεώρησης :
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Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, ή με βάση μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του Αναδόχου, αν αυτό
προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου.
Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με
αποδεδειγμένη εμπειρία στα συστήματα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά
από σχετική πρόταση του Αναδόχου.
Tιμή ανά χιλιόμετρο (km)
δικτύου ( 1 km )
Χιλιόμετρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
1080,00

A.T.:

095

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.21.2

Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας. Μελέτη
συστήματος καθοδικής προστασίας
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6630.1

100,00%

Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, ή με βάση μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του Αναδόχου, αν αυτό
προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου.
Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με
αποδεδειγμένη εμπειρία στα συστήματα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά
από σχετική πρόταση του Αναδόχου.
Tιμή ανά χιλιόμετρο (km)
δικτύου ( 1 km )
Χιλιόμετρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ
1080,00

A.T.:

096

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α
12.21.3

Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας. Κατασκευή
συστήματος καθοδικής προστασίας
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6630.1

100,00%

Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, ή με βάση μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του Αναδόχου, αν αυτό
προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου.
Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με
αποδεδειγμένη εμπειρία στα συστήματα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά
από σχετική πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι άνοδοι, τα ηλεκτρόδια, οι γεφυρώσεις κλάδων του δικτύου, οι
διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας (μετασχηματιστές, ανορθωτές και όργανα ελέγχου εντός στεγανού
κυτίου προστασίας ΙΡ 65) και κάθε υλικό και εργασία για την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
Tιμή ανά χιλιόμετρο (km)
δικτύου ( 1 km )
Χιλιόμετρο
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

71

δευαλ-αγ.κ

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)

Προχπολογιςμόσ Μελζτησ
Εργο: Αντικατάςταςη δικτφου φδρευςησ Περαχϊρασ
Θζςη: Περαχϊρα Κορινθίασ

α/α
Α

1

2

3
4
5
6
7
8
9

ΣΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)
(ΕΤΡΩ)
(ΕΤΡΩ)
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΤΔΑΣΩΝ, ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΕΙ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΟΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΗΜΑΝΗ- ΑΦΑΛΙΗ, ΕΡΓΑΙΕ ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΟΔΟΣΡΩΙΑ, ΛΟΙΠΕ
ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
ΕΡΓΑΙΕ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

Εκςκαφι ορυγμάτων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ ςε κατοικθμζνθ περιοχι, με
πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου,
τθν ςταλία του αυτοκινιτου και τθν απόςταςθ, για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m
Εκςκαφι ορυγμάτων υπόγειων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ
3,00 m, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθν ςταλία του
αυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. Για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ
4,00 m

ΝETΤΔΡΑ3.10.2.01

ΕΛΟΣΣΠ1501001
08-01-03-01

ΤΔΡ 6081.1
100%

m3

3.450

11,30

38.985,00

ΝΕΣΤΔΡΑ3.11.2.01

ΕΛΟΣΣΠ1501002
08-01-03-01

ΤΔΡ 6082.1
100%

m3

860

30,10

25.886,00

Εκςκαφι και επαναπλιρωςθ χανδάκων αρδευτικοφ δικτφου ι υπογείων δικτφων
ςωλθνϊςεων εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, ςε κάκε είδοσ εδάφθ εκτόσ από βραχϊδθ

ΝΣΕΤΔΡΑ3.15.1

m3

460

1,24

570,40

120

4,10

492,00

80

29,60

2.368,00

25

120,00

3.000,00

500

15,50

7.750,00

835

18,90

15.781,50

m3

2.365

18,90

44.698,50

m2

615

12,78

7.859,70

m2

95

25,80

2.451,00

m2

520

10,30

5.356,00

m2

5.230

18,50

96.755,00

Εκςκαφι και επαναπλιρωςθ χανδάκων αρδευτικοφ δικτφου ι υπογείων δικτφων
ςωλθνϊςεων εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, ςε βραχϊδθ εδάφθ
Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν
(μόνον με κρουςτικό εξοπλιςμό)
Διερευνθτικζσ τομζσ για τον εντοπιςμό δικτφων Ο.Κ.Ω.
Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ
προςκζτων δυςχερειϊν από διερχόμενα κατά μικοσ δίκτυα ΟΚΩ.
Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο
λατομείου. Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ άνω των 50 cm.
τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ λατομείου

10 Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων
Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου νθςίδασ ι πλατείασ ςτισ κζςεισ ορυγμάτων
11
υπογείων δικτφων.
Αποκατάςταςθ πεηοδρομίου από άοπλο ςκυρόδεμα ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων
12
δικτφων.
13 Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων.
Δαπάνη εργαςιϊν Ομάδασ Α:
ε μεταφορά

003 ΤΔΡ 6065 100%

ΝΣΕΤΔΡ004 ΤΔΡ 6065 100% m3
Α3.15.2
ΕΛΟΣΣΠ1501ΝΕΣΤΔΡ005 ΤΔΡ 6055 100% m3
02-04-00-00
Α3.18.1
006
ΝΕΣΤΔΡ001
ΣΕΜ.
ΝΕΣΤΔΡ007 ΤΔΡ 6087 100%
m
Α3.12
ΠΕΣΕΠ 08-01ΝΕΣΤΔΡ008 ΤΔΡ 6068 100% m3
03-02
Α5.5.2
ΠΕΣΕΠ 08-01009 ΤΔΡ 6069 100%
03-02
010 ΤΔΡ 6807 100%
ΝΕΣΤΔΡ-Α4.4
ΠΕΣΕΠ 08-06ΝΕΣΤΔΡ011 ΤΔΡ 6804 100%
08-03
Α4.10

ΝΕΣΤΔΡ-Α5.7

ΝΕΣΤΔΡΑ4.11
ΝΕΣΤΔΡ-Α4.9

012 ΤΔΡ 6804 100%
013

ΟΔΟ 4521Β
100%

251.953,10
0,00

251.953,10
251.953,10
1
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ΕΡΓΑΙΕ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

Από μεταφορά
Β

1

Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν

Παραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ, για
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20

3

Προμικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων υδραυλικϊν ζργων

4

Αρμολογιματα - Επιχρίςματα. Επιχρίςματα τριπτά ι πατθτά με τςιμεντοκονίαμα

5

Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν ακακάρτων από ςκυρόδεμα,
κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν. Φρεάτιο εςωτ.διαμζτρου 1,80 m.

ΠΕΣΕΠ 01-0300-00 ΕΛΟΣΣΠ
014 ΤΔΡ 6301 100%
ΝΕΣΤΔΡ-Α9.1
1501-01-0400-00

m2

95

8,20

779,00

ΝΕΣΤΔΡΑ9.10.4

ΠΕΣΕΠ 01-0101-00 ΕΛΟΣΣΠ
1501-01-0102-00 ΠΕΣΕΠ
01-01-03-00015 ΤΔΡ 6327 100%
00 ΕΛΟΣΣΠ
1501-01-0105-00 ΕΛΟΣΣΠ
1501-01-0107-00

m3

12

82,00

984,00

ΝΕΣΤΔΡΑ9.26
ΝΕΣΟΙΚ71.22

ΠΕΣΕΠ 01-02016 ΤΔΡ 6311 100%
01-00
ΕΛΟΣΣΠ1501017 ΟΙΚ 7122 100%
03-03-01-00

kg

4.000

0,98

3.920,00

m2

70

14,00

980,00

2

2.060,00

ΝΕΣΤΔΡΑ16.14.3

018 ΤΔΡ 6327 100% ΣΕΜ.

Δαπάνη εργαςιϊν Ομάδασ Β:

1

2

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
251.953,10

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ, ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ

2

Γ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
0,00

4.120,00
10.783,00

10.783,00

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΩΛΗΝΩΕΙ-ΔΙΚΣΤΑ, ΤΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ , ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΟΓΕΩΣΡΗΕΩΝ, ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΩΝ,ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ,Κ.Λ.Π.)
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm
ε μεταφορά

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.1

019

ΤΔΡ 6621.1
100%

m

2.500

2,80

7.000,00

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.4

020

ΤΔΡ 6621.1
100%

m

225

4,60

1.035,00
8.035,00

262.736,10
2

δευαλ-αγ.κ
α/α

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

Από μεταφορά
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
3
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
4
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
5
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
6
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
7
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm
ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά
ΕΛΟΣ 12201-2. ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100 (με ελάχιςτθ
8
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2.
Ονομ. διαμζτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm
Διαμόφωςθ ςφνδεςθσ νζου αγωγοφ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) ςε υφιςτάμενο επίςθσ από
9 ΡΕ ςε λειτουργία με τοποκζτθςθ ειδικοφ τεμαχίου. Για διάμετρο υφιςταμζνου αγωγοφ
Φ90 ι Φ110
Διαμόφωςθ ςφνδεςθσ νζου αγωγοφ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) ςε υφιςτάμενο επίςθσ από
10 ΡΕ ςε λειτουργία με τοποκζτθςθ ειδικοφ τεμαχίου. Για διάμετρο υφιςταμζνου αγωγοφ
Φ125
Διαμόφωςθ ςφνδεςθσ νζου αγωγοφ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) ςε υφιςτάμενο επίςθσ από
11 ΡΕ ςε λειτουργία με τοποκζτθςθ ειδικοφ τεμαχίου. Για διάμετρο υφιςταμζνου αγωγοφ
Φ140
ε μεταφορά

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
8.035,00

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.5

021

ΤΔΡ 6621.1
100%

m

3.435

5,60

19.236,00

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.6

022

ΤΔΡ 6621.1
100%

m

5.675

7,60

43.130,00

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.7

023

ΤΔΡ 6621.1
100%

m

970

10,10

9.797,00

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.8

024

ΤΔΡ 6621.2
100%

m

700

11,90

8.330,00

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.9

025

ΤΔΡ 6621.2
100%

m

950

15,10

14.345,00

ΝΕΣΤΔΡΑ12.14.1.10

026

ΤΔΡ 6621.3
100%

m

720

17,30

12.456,00

ΝΕΣΤΔΡ 002

027

ΤΔΡ-6622.1
100%

ΣΕΜ.

4

160,00

640,00

ΝΕΣΤΔΡ 003

028

ΤΔΡ-6622.1
100%

ΣΕΜ.

1

182,00

182,00

ΝΕΣΤΔΡ 004

29

ΤΔΡ-6622.1
100%

ΣΕΜ.

1

203,00

203,00
116.354,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

262.736,10

3

δευαλ-αγ.κ
α/α

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

Από μεταφορά
Διαμόφωςθ ςφνδεςθσ νζου αγωγοφ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) ςε υφιςτάμενο επίςθσ από
12 ΡΕ ςε λειτουργία με τοποκζτθςθ ειδικοφ τεμαχίου. Για διάμετρο υφιςταμζνου αγωγοφ
Φ160
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Καμπφλθ 900 διαμζτρου
Φ75. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
13
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Καμπφλθ 900 διαμζτρου
Φ90. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
14
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Καμπφλθ 900 διαμζτρου
Φ110. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
15
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Καμπφλθ 900 διαμζτρου
Φ125. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
16
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Καμπφλθ 900 διαμζτρου
Φ140. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
17
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Καμπφλθ 900 διαμζτρου
Φ160. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
18
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων Φ75/75/75.
Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
19
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
ε μεταφορά

ΝΕΣΤΔΡ 005

030

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
116.354,00

ΤΔΡ-6622.1
100%

ΣΕΜ.

1

222,00

222,00

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

5

22,00

110,00

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

22

27,00

594,00

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

3

36,00

108,00

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

3

53,00

159,00

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

5

72,00

360,00

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

3

80,00

240,00

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

14

25,00

350,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

031

ΝΕΣΤΔΡ 006
032

ΝΕΣΤΔΡ 007
033

ΝΕΣΤΔΡ 008
034

ΝΕΣΤΔΡ 009
035

ΝΕΣΤΔΡ 010
036

ΝΕΣΤΔΡ 011
037

ΝΕΣΤΔΡ 012

118.497,00

262.736,10

4

δευαλ-αγ.κ
α/α
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21

22

23

24

25

26

27

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

Από μεταφορά
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων Φ90/75/90.
Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων Φ90/90/90.
Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων
Φ110/75/110 ι Φ110/90/110. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων
Φ110/110/110. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ
από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου
για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων
Φ125/90/125. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ
από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου
για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων
Φ140/90/140 ι Φ140/110/140. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων
Φ140/140/140. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ
από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου
για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. Σαυ διαμζτρων
Φ160/90/160 ι Φ160/110/160. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
ε μεταφορά

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
118.497,00

ΝΕΣΤΔΡ 014

038

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

22

40,00

880,00

ΝΕΣΤΔΡ 015

039

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

19

35,00

665,00

ΝΕΣΤΔΡ 016

040

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

10

50,00

500,00

ΝΕΣΤΔΡ 017

041

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

43,00

43,00

ΝΕΣΤΔΡ 018

042

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

3

73,00

219,00

ΝΕΣΤΔΡ 019

043

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

4

115,00

460,00

ΝΕΣΤΔΡ 020

044

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

96,00

96,00

ΝΕΣΤΔΡ 021

045

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

145,00

145,00
121.505,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

262.736,10

5

δευαλ-αγ.κ
α/α

28

29

30

31

32

33

34

35

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

Από μεταφορά
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. υςτολζσ διαμζτρων
Φ90/63 ι Φ90/75. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. υςτολζσ διαμζτρων
Φ110/90. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. υςτολζσ διαμζτρων
Φ125/90. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. υςτολζσ διαμζτρων
Φ140/90. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ εξαρτθμάτων
λαιμοφ μετά χαλφβδινθσ φλάντηασ ΡΝ16 atm. Διαμζτρου λαιμοφ Φ75 και φλάντηασ DΝ
65. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ εξαρτθμάτων
λαιμοφ μετά χαλφβδινθσ φλάντηασ ΡΝ16 atm. Διαμζτρου λαιμοφ Φ90 και φλάντηασ DΝ
80. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ εξαρτθμάτων
λαιμοφ μετά χαλφβδινθσ φλάντηασ ΡΝ16 atm. Διαμζτρου λαιμοφ Φ110 και φλάντηασ DΝ
100. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ εξαρτθμάτων
λαιμοφ μετά χαλφβδινθσ φλάντηασ ΡΝ16 atm. Διαμζτρου λαιμοφ Φ125 και φλάντηασ DΝ
100. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
ε μεταφορά

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
121.505,00

ΝΕΣΤΔΡ 022

046

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

5

23,00

115,00

ΝΕΣΤΔΡ 023

047

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

2

30,00

60,00

ΝΕΣΤΔΡ 024

048

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

40,00

40,00

ΝΕΣΤΔΡ 025

049

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

2

50,00

100,00

ΝΕΣΤΔΡ 026

050

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

11

21,00

231,00

ΝΕΣΤΔΡ 027

051

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

43

25,00

1.075,00

ΝΕΣΤΔΡ 028

052

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

6

28,00

168,00

ΝΕΣΤΔΡ 029

053

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

40,00

40,00

123.334,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

262.736,10
6

δευαλ-αγ.κ
α/α

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

Από μεταφορά
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ εξαρτθμάτων
λαιμοφ μετά χαλφβδινθσ φλάντηασ ΡΝ16 atm. Διαμζτρου λαιμοφ Φ140 και φλάντηασ DΝ
125. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ εξαρτθμάτων
λαιμοφ μετά χαλφβδινθσ φλάντηασ ΡΝ16 atm. Διαμζτρου λαιμοφ Φ160 και φλάντηασ DΝ
150. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από
πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω και ζτοιμου για
πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ειδικϊν τεμαχίων
ΡΕ-STEEL διαμζτρου DN 32 / 1". Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ειδικϊν τεμαχίων
ΡΕ-STEEL διαμζτρου DN 63 / 2". Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
123.334,00

ΝΕΣΤΔΡ 030

054

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

5

47,00

235,00

ΝΕΣΤΔΡ 031

055

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

2

55,00

110,00

ΝΕΣΤΔΡ 032

056

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

410

25,00

10.250,00

ΝΕΣΤΔΡ 033

057

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

20

40,00

800,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ63-32. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
40
ΝΕΣΤΔΡ 034
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

058

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

5

33,00

165,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ75-32. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
41
ΝΕΣΤΔΡ 035
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

059

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

145

35,00

5.075,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ75-63. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
42
ΝΕΣΤΔΡ 036
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

060

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

8

41,00

328,00

36

37

38

39

ε μεταφορά

140.297,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

262.736,10

7

δευαλ-αγ.κ
α/α

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

Από μεταφορά

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
140.297,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ90-32. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
43
ΝΕΣΤΔΡ 037
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

061

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

231

35,00

8.085,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ90-63. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
44
ΝΕΣΤΔΡ 038
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

062

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

11

41,00

451,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ110-32. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
45
ΝΕΣΤΔΡ 039
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

063

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

26

36,00

936,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ110-63. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
46
ΝΕΣΤΔΡ 040
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

064

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

43,00

43,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ125-32. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
47
ΝΕΣΤΔΡ 041
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

065

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

40,00

40,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ140-32. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
48
ΝΕΣΤΔΡ 042
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

066

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

46,00

46,00

φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςθ ςζλλασ υδρολθψίασ
με ενςωματωμζνο κοπτικό διαμζτρου Φ160-32. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και
49
ΝΕΣΤΔΡ 044
διάμετρο) ειδικοφ εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα
με τα παραπάνω και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία

067

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

1

55,00

55,00

ε μεταφορά

149.953,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

262.736,10

8

δευαλ-αγ.κ
α/α

50

51

52

53

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

Από μεταφορά
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςυθ τερματικϊν
πωμάτων διαμζτρου Φ75. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
φνδεςθ ειδικϊν εξαρτθμάτων από πολυαικυλζνιο SRD 11. φνδεςυθ τερματικϊν
πωμάτων διαμζτρου Φ90. Σιμι ενόσ (1) τεμαχίου (ανά είδοσ και διάμετρο) ειδικοφ
εξαρτιματοσ από πολυαικυλζνιο, πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςφμφωνα με τα παραπάνω
και ζτοιμου για πλιρθ και κανονικι λειτουργία
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile
iron). Καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ
φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου κϊδωνα), μεγεκϊν
(οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου)
Καταςκευι ευκυγράμμων τμθμάτων δικτφου με χαλυβδοςωλινεσ με χριςθ
χαλυβδοςωλινων με εξωτερικι μόνωςθ με λικανκρακόπιςςα (αςφαλτικισ βάςθσ) και
φφλλο πολυαικυλενίου και εςωτερικι μόνωςθ με ςκυρόδεμα εφαρμοηόμενο
φυγοκεντρικά (τςιμεντοκονίαμα)

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

ΝΕΣΤΔΡ 045

068

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

10

17,00

170,00

ΝΕΣΤΔΡ 046

069

ΤΔΡ 6621.1
100%

ΣΕΜ.

5

23,00

115,00

kg

350

2,60

910,00

kg

1.000

2,10

2.100,00

kg

300

3,30

990,00

kg

100

4,80

480,00

ΤΔΡ-6651.1
100%

ΣΕΜ.

410

35,00

14.350,00

ΤΔΡ-6651.1
100%

ΣΕΜ.

20

165,00

3.300,00

076

ΤΔΡ-6651.1
100%

ΣΕΜ.

6

185,00

1.110,00

ΠΕΣΕΠ 08-06077
07-02
ΠΕΣΕΠ 08-06078
07-02

ΤΔΡ-6651.1
100%
ΤΔΡ-6651.1
100%

ΣΕΜ.

22

196,00

4.312,00

ΣΕΜ.

3

258,00

774,00

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με ωτίδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ ΡΝ 16atm ονομαςτικισ ΝΕΣΤΔΡΠΕΣΕΠ 08-06- 79
διαμζτρου DN 125 mm
Π13.030.304

ΤΔΡ-6651.1
100%

ΣΕΜ.

4

322,00

1.288,00

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με ωτίδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ ΡΝ 16atm ονομαςτικισ
διαμζτρου DN 150 mm
ε μεταφορά

ΤΔΡ-6651.1
100%

ΣΕΜ.

3

380,00

1.140,00

54 Καμπφλεσ, ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ χαλυβδοςωλινων
55 Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ

ΝΕΣΤΔΡΑ12.17.1

070 ΤΔΡ 6623 100%

ΝΕΣΤΔΡΑ12.18.3

071

ΝΕΣΤΔΡΑ12.19
ΝΕΣΤΔΡΑ12.20

072
073

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςφρτου, ελαςτικισ ζμφραξθσ, ΡΝ 16atm ονομαςτικισ διαμζτρου
074
56 DN 30 mm (κρουνόσ διακοπισ ορειχάλκινοσ). Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ
ΝΕΣΤΔΡ 047
εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο δικλίδασ
Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με ωτίδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ ΡΝ 16atm ονομαςτικισ ΝΕΣΤΔΡΠΕΣΕΠ 08-06075
57
07-02
διαμζτρου DN 50 mm
Α13.3.3.1
58

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςφρτου, ελαςτικισ ζμφραξθσ, ΡΝ 16atm ονομαςτικισ διαμζτρου
DN 65 mm. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο δικλίδασ

Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με ωτίδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ ΡΝ 16atm ονομαςτικισ
διαμζτρου DN 80 mm
Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με ωτίδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ ΡΝ 16atm ονομαςτικισ
60
διαμζτρου DN 100 mm
59

61
62

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
149.953,00

ΝΕΣΤΔΡ 049
ΝΕΣΤΔΡΑ13.3.3.2
ΝΕΣΤΔΡΑ13.3.3.3

ΝΕΣΤΔΡΑ13.3.3.5

07-02
ΠΕΣΕΠ 08-06080
07-02

ΤΔΡ 6630.1
100%
ΤΔΡ 6630.1
100%
ΤΔΡ-6651.1
100%

180.992,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

262.736,10
9

δευαλ-αγ.κ
α/α

63
64
65
66

Αρικ. μελζτθσ 61/2013 (επικαιρ. 2017)
ΕΡΓΑΙΕ

Από μεταφορά
Βαλβίδεσ ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα διπλισ ενεργείασ, παλινδρομικοφ τφπου
ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 30. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ ςτο δίκτυο βαλβίδασ.
Φίλτρα κατακράτθςθσ φερτϊν υλϊν, PN 16 atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 65. Σιμι
ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου ςτο δίκτυο φίλτρου.
Βαλβίδεσ μείωςθσ πίεςθσ με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείςιμο, ονομαςτικισ πίεςθσ ΡΝ
16 atm, ονομαςτικισ διαμζτρου DN 65
Καταςκευι φρεατίου χειριςμοφ δικλείδασ BOUCHE A CLEE. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
πλιρωσ καταςκευαςμζνου φρεατίου χειριςμοφ δικλείδασ BOUCHE A CLEE.

Καταςκευι φρεατίου μειωτι πίεςθσ ι δικλείδασ μεγάλθσ διαμζτρου. Σιμι ανά τεμάχιο
67 (τεμ) πλιρωσ καταςκευαςμζνου φρεατίου μειωτι πίεςθσ ι δικλείδασ μεγάλθσ
διαμζτρου.

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΤΔΡ-6653.1
100%

ΣΕΜ.

9

100,00

900,00

ΝΕΣΤΔΡ 055

082

ΤΔΡ-6653.1
100%

ΣΕΜ.

2

400,00

800,00

ΝΕΣΤΔΡΠ13.080.102

083

ΤΔΡ-6653.1

ΣΕΜ.

2

600,00

1.200,00

ΝΕΣΤΔΡ 056

084

ΣΕΜ.

47

49,80

2.340,60

ΣΕΜ.

3

489,00

1.467,00

ΣΕΜ.

9

318,00

2.862,00

ΣΕΜ.

7

444,00

3.108,00

ΝΕΣΤΔΡ 057

ΝΕΣΤΔΡ 058

69

Πυροςβεςτικόσ κρουνόσ (προμικεια, μεταφορά, και ςφδεςθ με το δίκτυο. Σιμι ανά
τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ καταςκευαςμζνου πυροςβεςτικοφ κρουνοφ.

ΝΕΣΤΔΡ 059

2
3
4
5
6

ΤΔΡ6752 70%
ΤΔΡ6710.1 30%
ΤΔΡ-6327 30%
ΤΔΡ-6301 15%
085
ΤΔΡ-6752 50%
ΤΔΡ-6753 5%
ΤΔΡ-6327 20%
086 ΤΔΡ-6301 15%
ΤΔΡ-6752 65%
ΤΔΡ-6327 25%
087 ΤΔΡ-6752 65%
ΤΔΡ6621.1 10%

Δαπάνη εργαςιϊν Ομάδασ Γ:
4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ, ΣΗΛΕΔΙΟΙΚΗΗ, ΦΩΣΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
Προμικεια και τοποκζτθςθ υποβρφχιου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ με κινθτιρα ιςχφοσ
ΤΔΡ-6110
088
90 KW, παροχισ 65 m3/h και μανομετρικοφ 296 m. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ
ΝΕΣΤΔΡ 060
ΣΕΜ.
100%
εγκατεςτθμζνου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ.
Ηλεκτρονικόσ ρυκμιςτισ ςτροφϊν (inverter) ιςχφοσ 80 KW μεταβλθτισ ροπισ. Σιμι ανά
089 ΗΛΜ-52 100% ΣΕΜ.
ΗΛΜ002
τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου θλεκτρονικοφ ρυκμιςτι ςτροφϊν.
Ηλεκτρικόσ πίνακασ κίνθςθσ και λειτουργίασ υποβρφχιασ αντλίασ - ςφςτθμα
090 ΗΛΜ-52 100% ΣΕΜ.
αυτοματιςμοφ. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ εγκατεςτθμζνου θλεκτρικοφ πίνακα,
ΗΛΜ003
καλωδίωςθσ και ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ.
Καλϊδιο J1VV-R (ΝΤΤ) διατομισ 3Χ50 mm2. Σιμι ενόσ μζτρου (m) πλιρωσ
091 ΗΛΜ-47 100%
ΗΛΜ004
m
εγκατεςτθμζνου θλεκτρικοφ καλωδίου.
φνδεςθ ι επαφξθςθ μετρθτι ΔΕΗ και ςχζδια εγκαταςτάτθ. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
πλιρουσ καταςκευισ ςφνδεςθσ ι επαφξθςθσ μετρθτι ΔΕΗ και ςχεδίων εγκαταςτάτθ.
Πλιρθσ υδραυλικι εγκατάςταςθ αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
πλιρωσ εγκατεςτθμζνθσ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ.
ε μεταφορά

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
180.992,00

081

Καταςκευι φρεατίου βαλβίδων αεριςμοφ. Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) πλιρωσ
καταςκευαςμζνου φρεατίου βαλβίδων αεριςμοφ.

1

ΣΙΜΗ
Αρ. ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΜΟΝ ΠΟΟ
ΜΟΝΑΔΑ
Σιμ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΑΔΑ ΣΗΣΑ
(ΕΤΡΩ)

ΝΕΣΤΔΡ 054

68

Δ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΣΕΠ

ΗΛΜ005

092

ΝΕΣΤΔΡ 064

093

ΗΛΜ-45 100% ΣΕΜ.
ΤΔΡ 6630.1
100%

ΣΕΜ.

193.669,60

1

16.000,00

16.000,00

1

8.000,00

8.000,00

1

1.200,00

1.200,00

30

80,00

2.400,00

1

400,00

400,00

1

1.500,00

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
262.736,10

193.669,60

1.500,00
29.500,00

456.405,70
10

Έργο: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περαχώρας
Θέση: Περαχώρα Κορινθίας

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Ημερομηνία :
Α/Α

Περιγραφή Εργασίας

Α.Τ.

Κωδικός Άρθρου

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών.
Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών.
Σε βραχώδη εδάφη
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Χωρίς
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)
Διερευνητικές τομές για τον εντοπισμό δικτύων Ο.Κ.Ω.
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για
την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά
μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Μον.
Μέτρ.

21/6/2017
Ποσότητες

001

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 3.10.2.1

m3

3450

002

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 3.11.2.1

m3

860

003

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.15.1

m3

460

004

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.15.2

m3

120

005

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.18.1

m3

80

006

ΝΕΤ ΥΔΡ 001

Τεμ.

25

007

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 3.12

m

500

008

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.5.2

m3

835

009

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7

m3

2365

010

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.4

m2

615

011

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.10

m2

95

012

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.11

m2

520

013

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.9

m2

5230

014

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.1

m2

95

015

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.10.4

m3

12

016

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.26

Kg

4000

017

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.22

m2

70

018

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 16.14.3

Τεμ.

2

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1
2
3
4
5

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων
Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με
τσιμεντοκονίαμα.
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός
κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,80 m

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

Σελίδα 1 από 7

Α/Α

Περιγραφή Εργασίας

Α.Τ.

Κωδικός Άρθρου

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ,Κ.Λ.Π.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 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 10 atm
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm
Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε
λειτουργία, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 90 ή Φ 110
Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε
λειτουργία, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 125
Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε
λειτουργία, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 140
Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ σε
λειτουργία, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 160
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.
Καμπύλη 90° διαμέτρου Φ75 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

Μον.
Μέτρ.

Ποσότητες

019

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.1

m

2500

020

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.4

m

225

021

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.5

m

3435

022

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.6

m

5675

023

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.7

m

970

024

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.8

m

700

025

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.9

m

950

026

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 12.14.1.10

m

720

027

ΝΕΤ ΥΔΡ 002

Τεμ.

4

028

ΝΕΤ ΥΔΡ 003

Τεμ.

1

029

ΝΕΤ ΥΔΡ 004

Τεμ.

1

030

ΝΕΤ ΥΔΡ 005

Τεμ.

1

031

ΝΕΤ ΥΔΡ 006

Τεμ.

5
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Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.
Καμπύλη 90° διαμέτρου Φ90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
14
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.
Καμπύλη 90° διαμέτρου Φ110 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
15
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.
Καμπύλη 90° διαμέτρου Φ125 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
16
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.
Καμπύλη 90° διαμέτρου Φ140 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
17
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.
Καμπύλη 90° διαμέτρου Φ160 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος
18
και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ75/75/75 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
19
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ90/75/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
20
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ90/90/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
21
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ110/75/110 ή Φ110/90/110 Τιμή ενός (1) τεμαχίου
22
(ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ110/110/110 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
23
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ125/90/125 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
24
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ140/90/140 ή Φ140/110/140 Τιμή ενός (1) τεμαχίου
25
(ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ140/140/140 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
26
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD 11.Ταυ
διαμέτρων Φ160/90/160 ή Φ160/110/160 Τιμή ενός (1) τεμαχίου
27
(ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Συστολές διαμέτρων Φ90/63 ή Φ 90/75 Τιμή ενός (1)
28
τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

Α.Τ.

Κωδικός Άρθρου

Μον.
Μέτρ.

Ποσότητες

032

ΝΕΤ ΥΔΡ 007

Τεμ.

22

033

ΝΕΤ ΥΔΡ 008

Τεμ.

3

034

ΝΕΤ ΥΔΡ 009

Τεμ.

3

035

ΝΕΤ ΥΔΡ 010

Τεμ.

5

036

ΝΕΤ ΥΔΡ 011

Τεμ.

3

037

ΝΕΤ ΥΔΡ 012

Τεμ.

14

038

ΝΕΤ ΥΔΡ 014

Τεμ.

22

039

ΝΕΤ ΥΔΡ 015

Τεμ.

19

040

ΝΕΤ ΥΔΡ 016

Τεμ.

10

041

ΝΕΤ ΥΔΡ 017

Τεμ.

1

042

ΝΕΤ ΥΔΡ 018

Τεμ.

3

043

ΝΕΤ ΥΔΡ 019

Τεμ.

4

044

ΝΕΤ ΥΔΡ 020

Τεμ.

1

045

ΝΕΤ ΥΔΡ 021

Τεμ.

1

046

ΝΕΤ ΥΔΡ 022

Τεμ.

5
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Περιγραφή Εργασίας
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Συστολές διαμέτρων Φ110/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά
είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Συστολές διαμέτρων Φ125/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά
είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Συστολές διαμέτρων Φ140/90 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά
είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο
,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και
έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ
16 atm, Διαμέτρου λαιμού Φ75 και φλάντζας DΝ 65 Τιμή ενός (1)
τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ
16 atm, Διαμέτρου λαιμού Φ90 και φλάντζας DΝ 80 Τιμή ενός (1)
τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ
16 atm, Διαμέτρου λαιμού Φ110 και φλάντζας DΝ 100 Τιμή ενός
(1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ
16 atm, Διαμέτρου λαιμού Φ125 και φλάντζας DΝ 100 Τιμή ενός
(1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ
16 atm, Διαμέτρου λαιμού Φ140 και φλάντζας DΝ 125 Τιμή ενός
(1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση εξαρτημάτων λαιμού μετά χαλύβδινης φλάντζας ΡΝ
16 atm, Διαμέτρου λαιμού Φ160 και φλάντζας DΝ 150 Τιμή ενός
(1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση ειδικών τεμαχίων PE/STEEL Διαμέτρου DΝ 32/1΄΄
Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού
εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση ειδικών τεμαχίων PE/STEEL Διαμέτρου DΝ 63/2΄΄
Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού
εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική
λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ63-32 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ75-32 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

Α.Τ.

Κωδικός Άρθρου

Μον.
Μέτρ.

Ποσότητες

047

ΝΕΤ ΥΔΡ 023

Τεμ.

2

048

ΝΕΤ ΥΔΡ 024

Τεμ.

1

049

ΝΕΤ ΥΔΡ 025

Τεμ.

2

050

ΝΕΤ ΥΔΡ 026

Τεμ.

11

051

ΝΕΤ ΥΔΡ 027

Τεμ.

43

052

ΝΕΤ ΥΔΡ 028

Τεμ.

6

053

ΝΕΤ ΥΔΡ 029

Τεμ.

1

054

ΝΕΤ ΥΔΡ 030

Τεμ.

5

055

ΝΕΤ ΥΔΡ 031

Τεμ.

2

056

ΝΕΤ ΥΔΡ 032

Τεμ.

410

057

ΝΕΤ ΥΔΡ 033

Τεμ.

20

058

ΝΕΤ ΥΔΡ 034

Τεμ.

5

059

ΝΕΤ ΥΔΡ 035

Τεμ.

145
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Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ75-63 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ90-32 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ90-63 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ110-32 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ110-63 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ125-32 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ140-32 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση σέλλας υδροληψίας με ενσωματωμένο κοπτικό
Διαμέτρου Φ160-32 Τιμή ενός (1) τεμαχίου (ανά είδος και
διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από πολυαιθυλένιο ,πλήρως
εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για
πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση τερματικών πωμάτων Διαμέτρου Φ75 Τιμή ενός (1)
τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σύνδεση ειδικών εξαρτημάτων από πολυαιθυλένιο SRD
11.Σύνδεση τερματικών πωμάτων Διαμέτρου Φ90 Τιμή ενός (1)
τεμαχίου (ανά είδος και διάμετρο) ειδικού εξαρτήματος από
πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα
παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές,
πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών
(οποιοσδήποτε ονομαστικής διαμέτρου
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με
χαλυβδοσωλήνες. Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική
μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο
πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα
εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα).
Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων.
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Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Δικλίδες χυτοσιδηρές σύρτου, ελαστικής έμφραξης, ΡΝ 16 atm
ονομαστικής διαμέτρουDN30 mm (κρουνός διακοπής
56
ορειχάλκινος) Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης
στο δίκτυο δικλίδας.
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας

Α.Τ.

Κωδικός Άρθρου

Μον.
Μέτρ.

Ποσότητες

060

ΝΕΤ ΥΔΡ 036

Τεμ.

8

061

ΝΕΤ ΥΔΡ 037

Τεμ.

231

062

ΝΕΤ ΥΔΡ 038

Τεμ.

11

063

ΝΕΤ ΥΔΡ 039

Τεμ.

26

064

ΝΕΤ ΥΔΡ 040

Τεμ.

1

065

ΝΕΤ ΥΔΡ 041

Τεμ.

1

066

ΝΕΤ ΥΔΡ 042

Τεμ.

1

067

ΝΕΤ ΥΔΡ 044

Τεμ.

1

068

ΝΕΤ ΥΔΡ 045

Τεμ.

10

069

ΝΕΤ ΥΔΡ 046

Τεμ.

5

070

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.17.1

Kg

350

071

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.18.3

Kg

1000

072

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.19

Kg

300

073

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 12.20

Kg

100

074

ΝΕΤ ΥΔΡ 047

Τεμ.

410
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59
60
61
62

63

64

65

66

67
68
69

Περιγραφή Εργασίας
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Δικλίδες χυτοσιδηρές σύρτου, ελαστικής έμφραξης, ΡΝ 16 atm
ονομαστικής διαμέτρου DN65 mm Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN30 mm Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
Φίλτρα κατακράτησης φερτών υλών, PN 16 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 65 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
εγκατεστημένου στο δίκτυο φίλτρου.
Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο.
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 65
mm
Κατασκευή φρεατίου χειρισμού δικλείδας boucheaclee. Τιμή ανά
τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου χειρισμού
δικλείδας boucheaclee.
Κατασκευή φρεατίου μειωτή πίεσης ή δικλείδας μεγάλης
διαμέτρου. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευασμένου
φρεατίου δικλείδας μεγάλης διαμέτρου.
Κατασκευή φρεατίου βαλβίδων αερισμού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου αερεξαγωγού.
Πυροσβεστικός κρουνός (προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και
σύνδεση με το δίκτυο). Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
κατασκευασμένου πυροσβεστικού κρουνού.

Α.Τ.

Κωδικός Άρθρου

075

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 13.3.3.1

076

ΝΕΤ ΥΔΡ 049

077
078
079
080

ΝΕΤ ΥΔΡΑ 13.3.3.2
ΝΕΤ ΥΔΡΑ 13.3.3.3
ΝΕΤ ΥΔΡ
Π13030.304
ΝΕΤ ΥΔΡΑ 13.3.3.5

Μον.
Μέτρ.

Ποσότητες

Τεμ.

20

Τεμ.

6

Τεμ.

22

Τεμ.

3

Τεμ.

4

Τεμ.

3

081

ΝΕΤ ΥΔΡ 054

Τεμ.

9

082

ΝΕΤ ΥΔΡ 055

Τεμ.

2

083

ΝΕΤ ΥΔΡ
Π13080.102

Τεμ.

2

084

ΝΕΤ ΥΔΡ 056

Τεμ.

47

085

ΝΕΤ ΥΔΡ 057

Τεμ.

3

086

ΝΕΤ ΥΔΡ 058

Τεμ.

9

087

ΝΕΤ ΥΔΡ 059

Τεμ.

7

088

ΝΕΤ ΥΔΡ 060

Τεμ.

1

089

ΗΛΜ 002

Τεμ.

1

090

ΗΛΜ 003

Τεμ.

1

091

ΗΛΜ 004

m

30

092

ΗΛΜ 005

Τεμ.

1

093

ΝΕΤ ΥΔΡ 064

Τεμ.

1

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1

2

3

4
5

6

Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού
συγκροτήματος με κινητήρα ισχύος 90 KW, παροχής 65 m3/h και
μανομετρικού 296 m. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
εγκατεστημένου αντλητικού συγκροτήματος.
Ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών (inverter) ισχύος 80 KW
μεταβλητής ροπής Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
εγκατεστημένου ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών.
Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και λειτουργίας υποβρύχιας αντλίας
- σύστημα αυτοματισμού Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως
εγκατεστημένου ηλεκτρικού πίνακα, καλωδίωσης και
συστήματος αυτοματισμού.
Καλώδιο J1VV-R (ΝΥΥ) διατομής 3Χ50 mm2 Τιμή ενός μέτρου
(m) πλήρως εγκατεστημένου ηλεκτρικού καλωδίου.
Σύνδεση ή επαύξηση μετρητή ΔΕΗ και σχέδια εγκαταστάτη Τιμή
ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως κατασκευής σύνδεσης ή επαύξησης
μετρητή ΔΕΗ και σχεδίων εγκαταστάτη.
Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος Τιμή
ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης υδραυλικής
εγκατάστασης.

Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Περαχώρας
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Εςπωπαϊκή Ένωζη
Εςπωπαϊκό Ταμείο
Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ
ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓ. ΘΕΟΔΨΡΨΝ
(ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ)

ΕΡΓΟ:

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:3

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ
ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΑΦΨΡΑ

5008012 (Ε.Π. Περιφϋρειασ
Πελοποννόςου Ε.Σ.Π.Α.)
15.02.18.0001 (Ίδιοι Πόροι)

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΜΕ  Ψ ΣΟΤ Ε Θ Ν ΙΚΟΤ Τ  Σ Η ΜΑΣΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ
(Ε..Η.ΔΗ..)
Γ Ι Α Σ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ ΟΦΟΤ Κ ΑΣΑ  Κ Ε Τ Η 
ΕΡΓΟΤ

4Η

Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ-Αποχϋτευςησ Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ)
Δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι

ανοικτό διαδικαςύα για την επιλογό αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου:
Αντικατϊςταςη δικτύου ύδρευςησ Περαχώρασ
Εκτιμώμενησ αξύασ 701.575,77 Ευρώ
(πλϋον Υ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Ωρθρο 1: Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτων Υορϋασ/ τοιχεύα επικοινωνύασ
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθϋτων φορϋασ: Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ-Αποχϋτευςησ Λουτρακύου-Αγύων
Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ)
Οδόσ
: Ελ. Βενιζϋλου 47 Λουτρϊκι Κορινθύασ
Σαχ.Κωδ.
: 20300
Σηλ.
: 2744069551
Telefax
: 2744069553
E-mail
: deyaloutraki@gmail.com
Πληροφορύεσ:
: Σϊςοσ Κ. Μαςτραντωνϊκησ – Δ/ντόσ Σ.Τ.
Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ-Αποχϋτευςησ
Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ)
Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ-Αποχϋτευςησ
Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ)
Προώςταμϋνη Αρχό : Διοικητικό υμβούλιο ΔΕΤΑ Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων
Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα :
Σεχνικό Τπηρεςύα ΔΕΤΑ Λουτρακύου-Αγύων
Θεοδώρων
Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Περιφϋρειασ Πελοποννόςου

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό
ςτον ανϊδοχο.
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα, ςτουσ
προςφϋροντεσ5 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ.
Ωρθρο 2: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα :
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ6,
β) η παρούςα διακόρυξη,
γ) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του
υποςυςτόματοσ,
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,
η) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων
θ) το τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το υπόδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό,7
ια) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ,
ιβ) η τεχνικό μελϋτη,
ιγ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από τον αναθϋτοντα
φορϋα επύ όλων των ανωτϋρω
ιδ) ............................8
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2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ
www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του οικεύου Δόμου www.loutrakiagioitheodoroi.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν ακόμα γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ:
α) τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
β) τεχνικό μελϋτη, ςχϋδια,
ςτα γραφεύα του αναθϋτοντα φορϋα κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Για τισ ςυμπληρωματικϋσ
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ΕΔΕΤΑ παρϋχεται πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτην
ιςτοςελύδα τησ www.edeya.gr. 9 10
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 1/6/201811 ο αναθϋτων φορϋασ παρϋχει ςε όλουσ
τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 4/6/2018.12

Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ
3.1. Οι προςφορϋσ
υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και
ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του
υποςυςτόματοσ.
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ
προςφορϊσ, προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,
καθώσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται:
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ».
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ».
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.
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την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ
χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να
περιλαμβϊνει αυτϊ.
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω:
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται
από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτον αναθϋτοντα φορϋα, ςε
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 13.
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ.
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν προηγμϋνη ψηφιακό υπογραφό.
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε
εκτύπωςη ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
(«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό
υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται
και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του
χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ
διόρθωςησ.
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ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.14
ζ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
3.6 Απόςυρςη προςφορϊσ
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ τον αναθϋτοντα
φορϋα, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μϋςω
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ του αναθϋτοντα
φορϋα, μετϊ από ςχετικό απόφαςη του αναθϋτοντα φορϋα, ο οπούοσ αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών.
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/
Κατακύρωςη/ ύναψη ςύμβαςησ/ Ενςτϊςεισ
4.1

Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού

α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ
παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, o αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ ςτουσ
προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.
β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο
ϊρθρο 18 τησ παρούςασ,
προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.
γ) τον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού», αναρτϊται από την Επιτροπό
Διαγωνιςμού ο ςχετικόσ κατϊλογοσ μειοδοςύασ, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη οι προςφϋροντεσ.
δ) Ακολούθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ, ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ
και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ,
βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου, μϋςα από το υποςύςτημα.
Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη
ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ.
ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ
του ϊρθρου 24.2 τησ παρούςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των
προςφορών και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ
εργϊςιμεσ ημϋρεσ.
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ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ με
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ
αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ.
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη τησ
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτον αναθϋτοντα φορϋα το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”,
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη . 15
θ) τη ςυνϋχεια, ο αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού ςε όλουσ τουσ
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών ςυμμετεχόντων. Κατϊ
τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ.
ι) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), ο
αναθϋτων φορϋασ επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα
τουσ γνωςτοποιηθεύ μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.

4.2

Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/
Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο αναθϋτων φορϋασ προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ»,
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δεκαπϋντε (15) ημερών 16 τα προβλεπόμενα
ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
νομιμοπούηςησ17.
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτον αναθϋτοντα φορϋα.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν,
παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα υποβϊλει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5)
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδοπούηςησ ςε αυτόν μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
“Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω
προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον
ημϋρεσ.
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται
υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτον αναθϋτοντα φορϋα, ςε ϋντυπη μορφό και ςε
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ
Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι:
8
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i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό
ό ανακριβό ό
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 18
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ του αναθϋτοντα φορϋα η
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ
ανωτϋρω διαδικαςύασ.
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ του αναθϋτοντα φορϋα για μεταβολϋσ ςτισ
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ του
αναθϋτοντα φορϋα η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ
παρούςασ.
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα, ςτη ςυνϋχεια, το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ», ςτον αναθϋτοντα φορϋα για τη λόψη απόφαςησ.
Ο αναθϋτων φορϋασ προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από
τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού».
ε)19
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύται η απόφαςη
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο20. Με την ύδια απόφαςη καλεύται ο ανϊδοχοσ όπωσ
προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του ο
αναθϋτων φορϋασ προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την
κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του
υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν
λόγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με
οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ του αναθϋτοντα φορϋα η εγγύηςη
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ. Αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν.
4412/2016.
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4.3 Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ / Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 21
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη του αναθϋτοντα
φορϋα κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιων τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό
παρϊλειψησ του αναθϋτοντα φορϋα, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ
που δικαιολογούν το αύτημϊ του4.
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ του αναθϋτοντα φορϋα, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι:
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ
(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα
ςυμφϋροντα του ενδιαφερομϋνου οικονομικού φορϋα.
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ5.
Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017,
κατατύθεται ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ
«Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ προσ τον Αναθϋτοντα Υορϋα, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη
την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με
την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από
τον προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ
αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του ό ςε περύπτωςη που πριν τη ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ
τησ προςφυγόσ, ο αναθϋτοντασ φορϋασ ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην
οφειλόμενη ενϋργεια.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη
ςύναψη τησ ςύβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ
από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366
του ν. 4412/2016.
Ο αναθϋτοντασ φορϋασ, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α’ τησ παρ.
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017,
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει
ςτην Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ.
1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών του αναθϋτοντα
φορϋα και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω
ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε
αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ 6.
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των
ϋνδικων βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων του αναθϋτοντα φορϋα.
Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ
τησ ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου 7. Δικαύωμα ϊςκηςησ των
ύδιων ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και ο αναθϋτοντασ φορϋασ, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την
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προδικαςτικό προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ
ακύρωςησ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ
προσ την ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του αναθϋτοντα φορϋα, ε φόςον ϋχουν
εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη
ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ
ακύρωςησ.
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10)
ημερών από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται το
αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για τη ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ
αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την
προςωρινό διαταγό ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ.
4.3.2 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Ο
αναθϋτων φορϋασ αποφαςύζει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221 του ν. 4412/2016,
ύςτερα από γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου του παρόντοσ
και ύςτερα από γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου
του παρόντοσ, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ.
την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, ο αναθϋτων φορϋασ αποφαςύζει ςε κϊθε
περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο
των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ.
4.3.3 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η
καταβολό παραβόλου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςού 600,00 ευρώ 22. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ
δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη του αναθϋτοντα φορϋα, αν η ϋνςταςη γύνει
δεκτό ό μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 23
Ωρθρο 5: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ –– ειρϊ ιςχύοσ
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ
καθορύζεται ωσ κατωτϋρω.
Σο ςυμφωνητικό.
Η παρούςα Διακόρυξη.
Η Οικονομικό Προςφορϊ.
Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ
Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.).
Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα
Παραρτόματα τουσ,
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ.
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ
6.1.

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και
προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των
11
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τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ,
επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.
6.2.

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

6.3.

τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα
μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο
αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ ϋγγραφο24. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ
αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και
ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του
ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με
το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

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

6.5.

Η επικοινωνύα με τον αναθϋτοντα φορϋα, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.

Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
7.1.

Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του,
εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη,
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 2013» 25
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο»,
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,26
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου
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176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων
ϋργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )27
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα”,
- τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ
εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ»,
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του Ε..Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 28, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.

7.2

7.3

Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ».

7.4

Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ29, καθώσ και
λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη
τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.

7.5

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

Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου
8.1.

Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννηςοσ 2014-2020»
(Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ), Πρϊξη «Αντικατϊςταςη δικτύου ύδρευςησ
Περαχώρασ», με κωδικό Α ΕΠ0261 και κωδικό ενϊριθμου 2017ΕΠ02610021 και από ιδύουσ
πόρουσ, κωδικόσ Προώπολογιςμού 15.02.18.0001 ϋτουσ 2018. 30
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Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ 31 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ,
περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6%0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ.
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017
απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).
8.2.

Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ
κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3.

Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο
ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO.

Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών
Ο αναθϋτων φορϋασ32 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ
οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ
ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ,
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από τον αναθϋτοντα φορϋα33, δεν λαμβϊνεται υπόψη.
Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ. πρωτ. 1579/9.5.2018 για την ανϊληψη
υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2018 και με αρ. - καταχώρηςη ςτο
βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ τησ απόφαςησ
ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ
οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 80/2016 ).34
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του
ϋργου
Σύτλοσ του ϋργου
Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:
« ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΑΦΨΡΑ ».
11.1.

Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ)
Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε35 701.575,77 Ευρώ (πλϋον
ΥΠΑ 24%, 168.378,18 €) και αναλύεται ςε:
Δαπϊνη Εργαςιών 492.385,70 €
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 88.629,43 €
Απρόβλεπτα36 (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
87.152,27 € που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
.............................................................37
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 33.408,37 € ςύμφωνα με
το ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 (δεν
προβλϋπεται).

11.2.

Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου
Σο ϋργο αφορϊ τισ εργαςύεσ πλόρουσ αντικατϊςταςησ του εςωτερικού δικτύου ύδρευςησ
ςτην εντόσ ςχεδύου περιοχό Περαχώρασ, καθώσ και των κεντρικών τροφοδοτικών
αγωγών από τισ 3 δεξαμενϋσ προσ τον οικιςμό.

11.3.

Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου
Σο ϋργο "Αντικατϊςταςη του Δικτύου Ύδρευςησ τησ Περαχώρασ" αφορϊ όλεσ τισ εργαςύεσ
που πρόκειται να γύνουν ςτο εςωτερικό δύκτυο και ςτουσ κεντρικούσ αγωγούσ από τισ
δεξαμενϋσ προσ τον οικιςμό.
Σο ϋργο αφορϊ τισ εργαςύεσ πλόρουσ αντικατϊςταςησ του εςωτερικού δικτύου ύδρευςησ
ςτην εντόσ ςχεδύου περιοχό Περαχώρασ, καθώσ και των κεντρικών τροφοδοτικών
αγωγών από τισ 3 δεξαμενϋσ προσ τον οικιςμό, από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου 3ησ γενιϊσ
και τα αντύςτοιχα εξαρτόματα που απαιτούνται για τον ϋλεγχο και προςταςύα του
δικτύου, καθώσ και την ςύνδεςη του με τα υφιςτϊμενα δύκτυα διανομόσ που ϋχουν όδη
αντικαταςταθεύ με προγενϋςτερεσ εργολαβύεσ. Η καταςκευό του νϋου δικτύου θα
πραγματοποιηθεύ ςτο ςύνολο τησ ςε διανοιγμϋνεσ οδούσ. Σο ϋργο εύναι αυτοτελϋσ και
ανεξϊρτητο και θα λειτουργόςει πλόρωσ μετϊ την καταςκευό του.
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το ϋργο περιλαμβϊνονται:
Η καταςκευό κεντρικού κομβικού δικτύου των οδών το οπούο θα διαιρεύται ςε επύ
μϋρουσ τμόματα ελεγχόμενα από δικλεύδεσ για την απομόνωςη τουσ ςε περύπτωςη
ζημιών
Η τοποθϋτηςη των κατϊλληλων βαλβύδων εξαεριςμού και δικλεύδων εκκϋνωςησ του
δικτύου
Η καταςκευό των απαιτούμενων διακλαδώςεων από το δύκτυο διανομόσ
Η ςύνδεςη του νϋου δικτύου με τα ενεργϊ τμόματα που ϋχουν καταςκευαςτεύ με
παλιότερεσ εργολαβύεσ
Η αναβϊθμιςη του αντλιοςταςύου ύδρευςησ Περαχώρασ ςτη θϋςη Νταμϊρι με την
εγκατϊςταςη υποβρύχιου αντλητικού ςυγκροτόματοσ με πλόρη ηλεκτρικό και
υδραυλικό ςύνδεςη, καθώσ και την καταςκευό φρϋατοσ ϊντληςησ.
Η καταςκευό ςυςτόματοσ καθοδικόσ προςταςύασ του χαλύβδινου καταθλιπτικού
αγωγού από το αντλιοςτϊςιο προσ τη δεξαμενό Λακμϊδι.
Βαςικόσ ςτόχοσ του ϋργου εύναι αφενόσ να περιοριςτούν δραςτικϊ οι απώλειεσ μεγϊλων
ποςοτότων ύδατοσ λόγω βλαβών-διαρροών, και αφετϋρου να τεθούν εκτόσ λειτουργύασ
ςημαντικϊ τμόματα του δικτύου που διϋρχονται εντόσ ιδιοκτηςιών δυςχεραύνοντασ τον
εντοπιςμό και την αποκατϊςταςη των βλαβών. Με τον επαναςχεδιαςμό του δικτύου
διανομόσ βϊςει των υφιςτϊμενων και μελλοντικών αναγκών τησ κωμόπολησ αναμϋνεται
να εκμηδενιςτούν τα φαινόμενα μη επϊρκειασ του ελλιπούσ υφιςτϊμενου δικτύου ςε
περιόδουσ αιχμόσ.
Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων δεν πρϋπει
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ.
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ:
Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.
Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.
Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.
Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών
του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του
ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ
ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε
ϊλλη.
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%),
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ.
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε Ομϊδεσ
εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό
ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, η
οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδιορύζονται οι ομϊδεσ
εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων.
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Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε δώδεκα (12) μόνεσ από την ημϋρα
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ 38.
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ.
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών
13.1

Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ.

13.4

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 40

13.5

Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.

39

Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).
Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ
15.1

Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ
οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των
14.000,00 ευρώ. 41
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.

15.2

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου (Δημοτικό Επιχεύρηςη
Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων) προσ τον οπούο
απευθύνονται,
δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,
ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ
του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),
ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
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εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,
η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.
(το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).
15.3

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρ εσ μετϊ τη
λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι
8/1/2019, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ, πριν τη
λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη
τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.

15.4

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του
Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια
ιςχύοσ αυτόσ και ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ.
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του
ποςού τησ εγγυόςεωσ.

15.5

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ
καλόσ εκτϋλεςησ.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016 42.

Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)43
16.1

16.2

Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο, δυνϊμει τησ § 15 του ϊρθρου
59 του ν.4314/2014, ύψουσ 10% τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ χωρύσ αναθεώρηςη και
ΥΠΑ, για δαπϊνεσ προμηθειών υλικών που πρόκειται να ενςωματωθούν ςτο ϋργο,
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 150 του ν.4412/2016. Η προκαταβολό εύναι ϋντοκη από
τησ καταβολόσ, επιβαρυνόμενη με το ύψοσ επιτοκύου που καθορύζεται με απόφαςη
του Τπουργού Οικονομικών. Για την χορόγηςη προκαταβολόσ απαιτεύται η κατϊθεςη
από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ ύψουσ 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ
χωρύσ αναθεώρηςη και ΥΠΑ, ςύμφωνα με την § 1δ του ϊρθρου 72 του ν.4412/2016.45

44

Δεν προβλϋπεται η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη ……………………

Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ
τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ,
όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα
ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν
την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ
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του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την
εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του αναθϋτοντα φορϋα ό του κυρύου
του ϋργου ϋναντι του αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη
του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ
του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη το υ
ποςού τησ εγγυόςεωσ.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην
παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ
ςύμβαςησ .

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ
..........................................46

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό
ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό.
Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο
του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου
χρηματικού ποςού. 47
Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/ αναδόχου
από ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του
ύψουσ των.
Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα
από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα
από μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ.
Ο αναθϋτων φορϋασ επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ
εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ 48.

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορώναποςφρϊγιςησ
Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών49 ορύζεται η 8η
Ιουνύου 2018, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13:00.

19

18PROC003079377 2018-05-11
Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 15η
Ιουνύου 2018, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 09:00.50
Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την
οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η
καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη του
αναθϋτοντα φορϋα. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται
ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ
λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,
και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντα φορϋα, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και
ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύ λησ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η
αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα,
εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του
ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα ϋξι (6) μηνών51, από την ημερομηνύα λόξησ τησ
προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών.
Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ
ςυμμετοχόσ.

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ 52 και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ
(ΑΔΑΜ 18PROC003078757 και 18PROC003079377 αντύςτοιχα).
2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντα φορϋα (του οικεύου Δόμου)
(www.loutraki-agioitheodoroi.gr ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.
3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο 53, ςύμφωνα με το
ϊρθρο 296 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ
δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο
λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών
για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου
δημοςιεύςεων βαρύνουν τον αναθϋτοντα φορϋα και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ.
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών 54 που
δραςτηριοποιούνται ςτισ κατηγορύεσ ϋργων ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ό
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 55και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων.
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.56,
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ
κοινοπραξύα).

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ
Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει
να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμού
Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω
περιπτώςεων:
22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη57 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ
ακόλουθουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον
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ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ,
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ
τουσ διαχειριςτϋσ.
τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ τον
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.
τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου58.
22.A.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την
εθνικό νομοθεςύα ό/και ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την
επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη,
των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την
καταβολό τουσ.
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22.Α.2α Ο αναθϋτων φορϋασ γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με
την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό
ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ59.

22.A.3 Κατ’ εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ
των φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε
τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ
παρούςασ, δεν εφαρμόζεται 60η παρϊγραφοσ 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ
ςύμβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:61
(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να μην αποκλεύει
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,
δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την
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πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,
(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων του αναθϋτοντα φορϋα, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να
του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του.
22.Α.5. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ οικονομικόσ
φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ § 4 του ϊρθρου 3 του ν. 3310/2005 (εθνικόσ
λόγοσ αποκλειςμού). 62
22.Α.6. Ο αναθϋτων φορϋασ αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των
προηγούμενων παραγρϊφων.
Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 22.Α.4 ςτα τρύα
(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.63
22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.464 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει
ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται
από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.
22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ .

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 65
22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται οι
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα
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Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ66. Οι προςφϋροντεσ
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια67
Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ να διαθϋτουν την οικονομικό και
χρηματοοικονομικό επϊρκεια που ορύζεται ςτο ϊρθρο 100 του ν.3669/2008, όπωσ τροποποιόθηκε
και ιςχύει με το ϊρθρο 107 του ν.4199/2013, οι οπούεσ θα εύναι αντύςτοιχεσ με την εκτιμώμενη αξύα
τησ παρούςασ ςύμβαςησ.
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων,
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν.3669/2008, όπωσ ιςχύει.

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα68
α) Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) η τεχνικό ικανότητα καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 100 του
ν.3669/2008 ανϊ κατηγορύα Μ.Ε.Ε.Π. αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ παρούςασ ςύμβαςησ.
β) Οι αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν εύναι γραμμϋνεσ ςε επύςημο κατϊλογο
αναγνωριςμϋνων εργοληπτών θα πρϋπει να αποδεικνύουν όςα προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν.4412/2016.

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ69
Η μη ύπαρξη πιςτοποιητικού διαςφϊλιςησ ποιότητασ ό περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ δε ςυνιςτϊ λόγο
αποκλειςμού.
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα)
Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ.
Ο αναθϋτων φορϋασ ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ,
ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν.
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.
70

.

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό
ικανότητα).
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Η εκτϋλεςη των ......71 γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα ό, αν η προςφορϊ υποβϊλλεται από
ϋνωςη οικονομικών φορϋων, από ϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋνωςη αυτό.

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ72
23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ
παρούςασ.
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο
ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού,
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτόν 73.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ74.
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ
και το ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ κϊθε φορϋα ςτισ
ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται.

23. 2 . Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα)
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων
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ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 475 του ϊρθρου 22 Α.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν ο αναθϋτων φορϋασ που
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.
Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από τον αναθϋτοντα φορϋα,
υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ
παρούςασ76:
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ
ανϊδοχοσ υποβϊλλει αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό,
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων τεςςϊρων
εδαφύων τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22.
(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)77 ςύμφωνα με την
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.
Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι:
- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι
ςε εξϋλιξη78. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη79 περύ του ότι δεν
ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.
- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα80. Η αςφαλιςτικό
ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α)
ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα
που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ) για τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη
αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν
αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό
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τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το
λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ,
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο
τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν
υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν
προςωπικό, για το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ
οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.
(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού
και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ
επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 2281: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που
εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ
εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό ότι το
νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο
Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό
εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ,
ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού
φορϋα, για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων82.
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α.,
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.
την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται
ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ.
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ,
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.
(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2283, υποβϊλλεται υπεύθυνη
δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού84.
Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2285, για τισ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα.
(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 2286
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22
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υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:
Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ
που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου
υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].
- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ
εύναι ονομαςτικϋσ
- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ
εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ
τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την
υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ,
καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ.
β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ
μετοχϋσ, προςκομύζουν :
αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ.
ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.
γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την
υποβολό τησ προςφορϊσ.
γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :
αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%),
ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.
δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι
μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Ο αναθϋτων φορϋασ δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω
αιτιολογύασ. Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και
μόνο ςτην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα.
Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74
του ν. 4412/2016.
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23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ87
ςτισ κατηγορύεσ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ό ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ παρούςασ ςύμβαςησ
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικό
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ.
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ:
εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών
που περιϋχει
εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαύωςη
εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται
ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 88
ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη
ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη.
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων:
με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό
με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από
πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ εύτε ςτο
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο
ανϊ ϋργο και το ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν
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διαθϋτουν ενημερότητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ,
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.
εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών
που περιϋχει
εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη

βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα
κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν.4412/2016 89 ανϊλογα με την τιθϋμενη
ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη.
ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν.4412/2016.
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ
Α΄ του ν.4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν.4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του
παρόντοσ ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋ ρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ
διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε 90
Η μη ύπαρξη πιςτοποιητικού διαςφϊλιςησ ποιότητασ και προτύπων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ δε
ςυνιςτϊ λόγο αποκλειςμού, ςυνεπώσ δεν εύναι υποχρεωτικό η προςκόμιςη τϋτοιων δικαιολογητικών.
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23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου:
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ
Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ
του νομύμου εκπροςώπου.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. :
1. ΥΕΚ ςύςταςησ,
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει)
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου,
4. Πρακτικό Δ.. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3)
μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε., Ε.Ε. , ΙΚΕ:
1. Αντύγραφο του καταςτατικού, με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει.
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του
καταςτατικού.
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό.
23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016,
μπορούν να υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν
λόγω κατϊλογο.
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ
τουσ.
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν
«Ενημερότητα Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των
δικαιολογητικών 91:
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και
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Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ.92
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ) από
την Ενημερότητα Πτυχύου.
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου
22. Α.4. (θ). 93
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου
23.3. (ςτ).
- τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη
αυτϊ.
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων,
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.
Ωρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ
υποφακϋλουσ:
(α) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»
(β) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού,
να περιϋχει 94 τα ακόλουθα:
- α) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )
- β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.
24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ
φόρμεσ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄

Ωρθρο 25: Τπεργολαβύα
25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που
προτεύνει.
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
25.3. .................................................................... 95
25.4 Ο αναθϋτων φορϋασ:
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που
αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Ωρθρο 26 : Διϊφορεσ ρυθμύςεισ
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθ.
62/5/9.5.2018 Απόφαςη.
26.2 Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο. Ο
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού
υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.
26.3...........................................................................................96
Λουτρϊκι 20/ 2/ 2018
(Σόποσ – Ημερομηνύα)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 62/5/9.5.2018 απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ
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Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ
δύνανται να χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ που αναθϋτουν
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο.
υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ
Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ
πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ
για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
και διαμορφώνοντϊσ
το
αναλόγωσ.
Η περύπτωςη ι) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό
προβλϋπει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, π.χ εγγυητικών
επιςτολών.
υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ.
Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη
ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ
πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των
ηλεκτρονικών (όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό
ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων). την περύπτωςη αυτό προτεύνεται η
ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από
…………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……,
ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.»
Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον
τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ενδεικτικϊ, λ.χ., η
αναθϋτουςα αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την
υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων
των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη
ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από
αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό
τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την
ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ
ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”.
υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ,
ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ.
υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. (3821 Β').
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Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 “Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν
λόγω περύπτωςη (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου.
Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα
χαμηλϋσ, απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα
ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Η εν λόγω προθεςμύα καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη
των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ
υποβολόσ των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου.
Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών
μϋςων ).
Επιςημαύνεται ότι, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, ςτισ οπούεσ αφορϊ το παρόν τεύχοσ, τα
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβϊλλονται επικαιροποιημϋνα από τον
προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μόνο ςτην
περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιόθηκε από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). ε διαφορετικό
περύπτωςη, απαλεύφεται το πρώτο εδϊφιο του ϊρθρου 4.2 περ. ε).
Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ
επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών, μετϊ τον ϋλεγχο αυτών κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο,
και 2) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό αυτών, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου
των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ
παρούςασ.
Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επιςημαύνεται ότι, από την 2α Μαρτύου 2018, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο
ϊρθρο 15 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017, οπότε το εν λόγω ϊρθρο διαμορφώνεται αναλόγωσ.
Πρβ. Άρθρο 127 παρ. 2 και ϊρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2016. την περύπτωςη που οι
αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιλϋξουν να χρηςιμοποιόςουν το υποςύςτημα ςε διαδικαςύεσ ανϊθεςησ
ςυμβϊςεων με εκτιμώμενη αξύα κατώτερη των 60.000 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (πρβ. ϊρθρο 21 τησ υπ'
αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.), το παρϊβολο υπϋρ του Δημοςύου ιςούται με ποςό 1% επύ τησ
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ.
Πρβλ. ϊρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 33 του ν.
4497/2017.
Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ.
Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων.
Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ
113/2010.
Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη
ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε.
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ.
Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με
36

18PROC003079377 2018-05-11

31
32

33
34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( Α ) ϋργων ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό
Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων, βλ. και
ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου.
Ή/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.).
Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη.
ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό
των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ
απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που
η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12
παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται
και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων
επενδύςεων”.
ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ,
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του
9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν.
4412/2016.
Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ, αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η
ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ.
Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην
περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ
ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο
του ν. 4412/2016).
Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.
υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ. ύμφωνα με την παρϊγραφο 10
εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν.
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό
εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη
διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016).
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Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ
λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ,
εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ
ςυμπληρώνεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και
επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.
Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων,
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη)
ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ
ςυμμετοχόσ.
Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του ν.
4412/2016 .
Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των
προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ
παρούςασ.
Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ.
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ.
ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12
ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ
παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την 31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και
ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με
αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ
παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό
απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
59 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει
την παρϊγραφο αυτό.
Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το
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ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν,
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.
62 ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού τύθεται ςτη διακόρυξη μόνο για
ςυμβϊςεισ ϋργων προώπολογιςμού εκτιμώμενησ αξύασ ανώτερησ του 1.000.000,00 ευρώ και ςτην
περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ
63 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.
64 Τπενθυμύζεται ότι αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού.
65 Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να
διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα
ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).
66 Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).
67 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και
την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η
αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να
περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ.
68 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την
κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη),
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ.
69Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και
ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν.
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4412/2016).
Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται.
Προαιρετικό επιλογό. ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη
ςυμβϊςεων ϋργων οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων
καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον προςφϋροντα ( προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω
εδαφύου).
Ωσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού
φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό
ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται,
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ
εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό
αςφϊλιςη."
Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ
πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον
αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα
αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 από τον προςωρινό ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ.
Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
Πρβλ. ομούωσ ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ
Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο
taxisnet.
Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού.
Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι
ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών, εφόςον πρόκειται για
ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ
που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για
μϋλη ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο
Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του
νομύμου εκπροςώπου τουσ.
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Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται
και η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε
ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη.
88 Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' του ν.
4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
89 Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη
90 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με
το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016.
91 ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε
διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται
από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων
εργοληπτών» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να
καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με
το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο
εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και
τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176».
92 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ.
93 Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού.
94
Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο
«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
95 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότι, κατόπιν αιτόματοσ
του υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό καταβϊλλει
απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ ό ϋργου,
δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο ανϊδοχο
να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν
αυτόν τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου.
υμπληρώνεται αναλόγωσ.
96 Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό
απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον
όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ.
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ- ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ
(Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ)

ΔΡΓΟ: ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ
ΠΔΡΑΥΩΡΑ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Όπνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ΔΡΓΟΓΟΣΖ
λνείηαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λνπηξαθίνπ- Αγίσλ Θενδψξσλ φπνπ ΑΝΑΓΟΥΟ
ή ΔΡΓΟΛΑΒΟ, ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί κεηά απφ ην δηαγσληζκφ.
Ζ ζπλνιηθά απαηηνχκελε πίζησζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 869.953,95 € εθ ησλ νπνίσλ ηα
701.575,77€ απνηεινχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 168.378.18 € ηνλ απνδηδφκελν Φ.Π.Α.
Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (.Π.) πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ
αλέξρνληαη ζην 15% ηνπ .Π., ην πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο. Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί (πνζνζηφ 24% επηπιένλ) βαξχλεη ηε
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λνπηξαθίνπ- Αγίσλ Θενδψξσλ.
πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, απνκεησκέλεο θαηά ην
εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο θαη πξνζαπμεκέλεο θαηά ην πνζνζηφ ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαη γεληθψλ
εμφδσλ πνπ ππνινγίδεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%).
ο

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΑΓΔΙΑ - ΛΟΙΠΔ ΑΓΔΙΔ
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηπρφλ απαηηνχκελεο
άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ (θαηά ηελ έλλνηα ησλ πνιενδνκηθψλ
δηαηάμεσλ) θαζψο θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ΑΤ θαη ΦΑΤ σο πξνο ηνπο ππφρξενπο, ζχκθσλα κε ην
λφκν.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο, φπσο, ακνηβέο επίβιεςεο,
θνξνινγηθά, ραξηνζεκάλζεηο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θ.ι.π., θαζψο θαη θάζε άιιεο αδείαο πνπ ζα
απαηηεζεί, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα ηελ έρεη ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Γηα ηηο ππφινηπεο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, ν αλάδνρνο ζα έρεη
ηελ απνθιεηζηηθή κέξηκλα θαη επζχλε ηφζν γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, κειεηψλ θ.ι.π., φζν
θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ παξάιιειε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ105 θαη 135 ηνπ Ν.4412/16, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ εθ κέξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.
Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα κε ηα νπνία
δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Σν έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, κε εηδηθή έγγξαθε πξφζθιεζε,
λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.
Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα
απαηηνχκελα απφ ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ72 ηνπ Ν. 4412/16.
Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο
απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο
δέθα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο. Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη νξηζηηθά ε πξντζηακέλε αξρή.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1 β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν 4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ.
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ
φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην ίδην άξζξν ηνπ λφκνπ.

1

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε –
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν 2513/1997 (Α΄
139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη
απφ ην Δ.Σ.Α.Α.- Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά
ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο
πιεξσκήο. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ
εθηειεζζεί, ζχκθσλα κε ηελ ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ
ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε
ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο, αξρηθή θαη θξαηήζεσλ, απνκεηψλνληαη θαηά ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο
ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ
1. Προθεζμίες
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν ζε πξνζεζκία
δώδεκα (12) ΜΗΝΩΝ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ απνηεινχλ θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία
απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.
Οξίδνληαη επίζεο νη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο:
ε
ε
Δξγνηαμηαθή αλάπηπμε-δηεξεπλεηηθέο ηνκέο: 1 -30 εκέξα (1 κήλαο)
ε
ε
Σξνθνδνηηθνί αγσγνί: 20 -100 εκέξα (2 κήλεο θαη 20 εκέξεο)
ε
ε
Γίθηπα Κέληξν Υσξηνχ: 50 -160 εκέξα (3 κήλεο θαη 20 εκέξεο)
ε
ε
Γίθηπα Πάλσ Γεηηνληά: 90 -200 εκέξα (3 κήλεο θαη 20 εκέξεο)
ε
ε
Γίθηπα Κάησ Γεηηνληά: 120 -270 εκέξα (5 κήλεο)
ε
ε
Γίθηπα επάλσ Κφζκνο: 170 -310 εκέξα (4 κήλεο θαη 20 εκέξεο)
ε
ε
ε
ε
Καζνδηθή πξνζηαζία: κειέηε 50 -110 εκέξα (2 κήλεο), θαηαζθεπή 150 -230 εκέξα (2 κήλεο
θαη 20 εκέξεο)
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
Αληιηνζηάζην Νηακάξη: 60 -120 , 150 -180 , 200 -240 , 300 -320 θαη 340 -360 εκέξα (5 κήλεο
θαη 20 εκέξεο)
Με ηελ πεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηνλ Γήκν αίηεζε γηα ρνξήγεζε
βεβαίσζεο πεξαίσζεο. Ζ κε χπαξμε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο επηβάιιεη απηφκαηα ηελ επηβνιή
αληίζηνηρεο πνηληθήο ξήηξαο.
2. Υρονοδιάγραμμα καηαζκεσής ηοσ έργοσ
Ο αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία,
ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζην δηάζηεκα απφ 15ε έσο 30ε εκέξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/16.
Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ηηο
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηελ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην
πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ, αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ
δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε.
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ
ησλ ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ
ζεηξά θαη ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ, κέζα ζηα φξηα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο.
Ζ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γίλεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, κε ηελ πάξνδν
ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξείηαη εγθεθξηκέλν. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην
αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη
εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ θ.ι.π.,
γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα εδξαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηεηλνκέλσλ
πξνηάζεσλ.

2

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη
θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε
ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα μέθπγε απφ απηφ,
νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθφηεξα
γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ κε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζχκθσλα κε
ηελ ζχκβαζε, έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
3. Παράηαζη
Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη αλ ηζρπξηζηεί ν αλάδνρνο άγλνηα ησλ ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά κφλν γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ (πνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο), πξφηαζε
ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ, γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεπζπληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8
ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΠΔΡΒΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ- ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
148 ηνπ Ν. 4412/16.
Γελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζε πεξίπησζε ηαρχηεξεο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ. Ο θνξέαο θαηαζθεπήο, γηα ηελ θάιπςε ή πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ, αλ επζχλεηαη
γηα απηέο ν αλάδνρνο, κπνξεί λα δψζεη εληνιή ζην αλάδνρν λα επηηαρχλεη
Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε
ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, πνπ απνθαζίδεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ
αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Αλ δηαπηζησζεί θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη
γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ
ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κεηά απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ.
Καηά ηα ινηπά γηα ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 164 ηνπ Ν.4412/16. Γηα ηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηψλ ηζρχνπλ ηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ
Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΟΣΑ – ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ
Δπί ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πνπ απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδνο πξνζηίζεηαη
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%).
ην πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο ησλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γ..Τ., θαη εηδηθέο
δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή ελδερφκελα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε, φπσο:
χληαμε ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ, ζρεδίσλ, δαθηπινγξαθήζεσλ θ.ι.π. ζε
αλάινγν αξηζκφ αληηηχπσλ, ζχκθσλα κε ηα θαηαγξαθέληα ζηνηρεία ζην εκεξνιφγην θαη ηα
θαηαγξαθέληα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ παξνπζία ηνπ επηβιέπνληα.
Λήςε θσηνγξαθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο φηαλ ηνπ
δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε, πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα
απνδεηθηηθά πιεξσκήο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Δπί ηεο δαπάλεο απηήο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) κεησκέλν θαηά
ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο.
Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ηεΓ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ
Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ θαη νη θαλφλεο επηκέηξεζεο πνπ νξίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα Δληαία Σηκνιφγηα ΝΑΟΗΚ, ΝΑΤΓΡ,
ΝΑΟΓΟ, ΝΑΠΡ, ΖΛΜ, ΑΣΖΔ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
Δπηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ζν ηέινο θάζε κήλα θαη ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή. Ζ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν γίλεηαη ην αξγφηεξν
είθνζη εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο εθηέιεζήο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ
έλδεημε “φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν”. Ζ έγθξηζε ησλ επηκεηξήζεσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ
έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Τπεξεζία κεηά ηνλ έιεγρφ ηνπο.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή
κνξθή ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136 θαη ην
επηβιέπνληα πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο αθαλψλ
εξγαζηψλ ή πξσηνθφιινπ δχγηζεο αληίζηνηρα.
Όια ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ζέκαηα ραξαθηεξηζκνχ εδαθψλ, πιεξσκήο κε θαη’ απνθνπήλ
ηίκεκα, ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ θ.ιπ. δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 9 :ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ – ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε
ζα γίλεη κε βάζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο.
Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηνλ ππνβάιεη
κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ
επηκεηξεζεί, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
ην ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλνληαη – κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο – εκηηειήο εξγαζίεο κε πξνζσξηλή
ηηκή κεησκέλε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο
πξνβιεπφκελεο ηηκήο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο πιηθά πνπ εηζθνκίζζεθαλ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ζην
εξγνηάμηα ή ζε απνζήθε πνπ δειψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Γηα ηα πιηθά απηά θέξεη ν
αλάδνρνο αθέξαηα ηελ επζχλε κέρξη ηελ νξηζηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. Ζ πηζηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί, ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ ηνπο
ειέγρεη, ηνπο δηνξζψλεη θαη ηνπο εγθξίλεη κέζα ζε έλα κήλα. ε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ ινγαξηαζκνχ
ζηνλ αλάδνρν, ην δηάζηεκα ηνπο ελφο κελφο επαλππνινγίδεηαη απφ ηελ επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ.
ε πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία
θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηνπλ ηζφπνζα ζε βάξνο ηνπ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ
θαηαηεζεί, εθ’ φζνλ δελ ππάξρεη αλεμφθιεην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα.
Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα ππφθεηληαη ζηηο θξαηήζεηο εγγπήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ζα απνδίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν.
Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. Καλνληθφ ηηκνιφγην ζε (1) αληίηππν.
2. Γηπιφηππν ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
3. Σα αλά ηξίκελν δειηία θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν.
4. Βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
εξγνιαβία ππνρξεψζεψλ ηνπ.
5. Απφδεημε θαηαβνιήο πνζνζηνχ 0,2% θαη 1% επί ηνπ πνζνχ θάζε ινγαξηαζκνχ ππέξ ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.
(άξζξν 12 Ν.915/79 θαη απνθάζεηο 9/94 θαη 10/94 Οινκέιεηαο Αξείνπ Πάγνπ) θαη 0,50 % ππέξ ηνπ
Δ.Μ.Π.
6. Παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ζηνλ ινγαξηαζκφ 040/546107/30 ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θξάηεζεο
0,6% επί παληφο ινγαξηαζκνχ (Ν.2166/93, άξζξν 27 παξ. 34 θαη 35).
7. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο Ο.Σ.Α.
ην θνλδχιην, πνπ πξνθχπηεη ηειηθά, πξνζηίζεληαη ηπρφλ λφκηκεο απνδεκηψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή
αθαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16, ηπρφλ επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο,
ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο (αλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί νη αληίζηνηρεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο), θ.ι.π.,
γεληθά δε πξνζζαθαηξνχληαη νθεηιφκελα ή ρξεσκέλα ζηνλ εξγνιάβν πνζά, ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζφ κε
ην νπνίν ζα πιεξσζεί θαη λα γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ.
ηηο εληνιέο πιεξσκήο πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1642/86.
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Ζ πηζηνπνίεζε ελφο ινγαξηαζκνχ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ησλ εξγαζηψλ
πνπ πηζηνπνηνχληαη, απφ ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ ζηηο ήδε εθηειεζκέλεο εξγαζίεο, απφ
ηελ επζχλε γηα ηελ θινπή πιηθψλ θαη δελ απαιιάζζεη επίζεο ηνλ εξγνδφηε απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα
απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα εθπιεξψζεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο.
Γεληθφηεξα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ – ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΔ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΔ
ΔΡΓΑΙΔ
Ο ππνινγηζκφο ηεο αλαζεψξεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Ν.4412/16 κε ηελ
επηθχιαμε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηα έξγα εζσηεξηθνχ αλαζηέιιεηαη ε
έθδνζε πξαθηηθψλ δηαπίζησζεο βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ, εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ απφ ηελ
επηηξνπή δηαπίζησζεο ηηκψλ δεκνζίσλ έξγσλ. ΔΓΣΓΔ.
Οη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα δεηήζεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα εθηειεζζνχλ,
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Ν.4412/16. Σνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνινγηζηηθήο
εθηέιεζεο εξγαζηψλ πξέπεη λα ηεξείηαη εηδηθφ εκεξνιφγην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Σν
χςνο ησλ αλαγθαίσλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο κεηά απφ εηδηθή
εληνιή ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
ρσξίο ΦΠΑ.
Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, αλ ππάξρεη αλάγθε λα
εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε
αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ
αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. ην αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη
ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ εθηέιεζε απξφβιεπησλ θαη πξφζζεησλ εξγαζηψλ
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΤΜΒΑΗ
Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ,
επί κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα
ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηηο
ΔΣΔΠ, ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο
ππεξεζίαο, θάζε απιή θαηαζθεπή ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη άξηηα, ηφζν σο πξνο ηελ
θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη θαιή εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα
(εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε, ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία, αιιηψο ε ππεξεζία
έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, άλεπ εηέξνπ θαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα
δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη
αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη
έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά,
ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη
πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο.
Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη
απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ θαη λέεο εξγαζίεο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 12 : ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ
Ν.4412/16. Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 138 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη
ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνδφηεζεο ή άιισλ πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ, κε
πιήξεηο εμαζθαιίζεηο. Οη απνηππψζεηο απηέο ησλ δηθηχσλ πνπ ηπρφλ θαηαζθεπαζζνχλ κε ην έξγν απηφ, ζα
παξαδνζνχλ ζηελ ππεξεζία θαη ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (AutoCAD). ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ
ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζεηξά ζρεδίσλ “ως καηαζκεσάζθη”.
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ο

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ –
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ
Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη βεβαίσζε πεξάησζεο
εξγαζηψλ απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Ν.4412/16.
Οπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή ηνπ ηκήκαηα πνπ έρνπλ
πεξαησζεί κπνξεί λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/16.
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 ηνπ Ν.4412/16. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεη
ε πξντζηακέλε αξρή, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη φηη πεξαηψζεθαλ νη
εξγαζίεο. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο
ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ
αθνξνχλ ζε θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληεξεί δσξεάλ ην έξγν γηα δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ πίλαθα ή απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ
πεξαίσζεο εθ’ φζνλ ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία έρνπλ ππνβιεζεί λσξίηεξα ή ηαπηφρξνλα θαη νθείιεη ζην
δηάζηεκα απηφ λα επαλνξζψλεη θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ ζα γίλεη ζηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ απ’ απηφλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/16. Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε
θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ
απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο
θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. ε πεξίπησζε
πνπ παξαιείπεη ν αλάδνρνο ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ
απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Οη
εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο, κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο
ζπληήξεζεο, ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.4412/16. ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν φζνλ αθνξά ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ
εξγαζηψλ.
ο

ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ –
ΦΘΟΡΔ Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ ή άιινο θνξέαο, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ
απφ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή
απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή
θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο, κε βάζε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη
αχιαθεο, γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ θαη απιαθψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε
θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο
θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά, ζηελ πξφηεξα ηνπο θαηάζηαζε.
ο

ΑΡΘΡΟ 15 : ΥΡΗΗ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή
ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε).
Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ εθηειέζηεθε
θαιά θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
ο

ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ
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Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε λφκσλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη νθείιεη
λα αλαθνηλψζεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ
αξρψλ, πνπ απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο
θ.ι.π.
ο

ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ
(H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΠΓ 305/96).
1.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα
ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ
ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν.4412/16, Ν.
3850/10** (αξ. 42).
2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16.
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/145-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/16.
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα
ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα
δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81
(αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ΄ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ
απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) – Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο
(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ.
12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ
κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο
ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε,
εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ
ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10)
θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ
αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο
Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα
άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
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1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ :
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3παξ.4), φηαλ:
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ.305/96
(αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν
4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κ ε η ελ εθπφλεζε η νπ  ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50
θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή
λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη
εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο,
ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ
ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14
παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη
ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο
γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10
αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ
Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ
Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή
εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο
θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα
πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ,
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα
αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο
θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν
εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί
ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξείακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
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4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (άξζξν 18 παξ.9).
3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.), φηαλ απαηηείηαη
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.)
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο
κεραληθνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ
ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην
φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θ.ιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (άξζξν 8) θαη ηελ
Δγθχθιην 27 ηνπ ηέσο ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ.Μ.Α.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ
ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ /
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν
ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο:
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 305//96 (αξ.12
παξάξηεκα IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην
εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ
1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ
θ.ιπ.) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
απηψλ: ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θ.ιπ.: Π.Γ.
1073/81 (άξζξα 92-96), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10
(άξζξα 30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θ.ιπ.) : Π.Γ .1073/81 (άξζξα
109,110), Ν.1430/84 (άξζξα 17,18), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο
φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο,
γπαιηά, θ.ιπ., εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο
ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Π.Γ. 1073/81
(άξζξα 102-108), Ν.1430/84 (άξζξα 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο ΚΤΑ
8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ιπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ ηέσο ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ»
(ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
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- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ ηέσο ΤΠΔΚΑ θαη ηέσο ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ»
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (άξζξα 9 – 11 θαη άξζξν 52 ) θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηνχ : Ν. 3542/07 (άξζξα 7-9 θαη άξζξν 46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (άξζξν 47, 48) θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Ν.
3542/07 (άξζξα 43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ
πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θ.ιπ.: Π.Γ. 1073/81
(άξζξα 75-84), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 8.δ θαη άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (άξζξα
31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: Π.Γ. 216/78, Π.Γ. 1073/81
(άξζξα 85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (άξζξν 8), Π.Γ. 305/96 [άξζξν 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη άξζξν 12 παξάξηεκα
IV, κέξνο Α παξ.11 θαηκέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (άξζξν 32) θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Ν.
3542/07 (άξζξν 30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη
ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ
αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ
155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ
15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03,
ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4
θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄,
ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε
άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα
θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3
θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 (
αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα
νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
5.1 Καηεδαθίζεηο : Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV
κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε
ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
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5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.217, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ.
απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95
θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 34-44), Ν.1430/84 (άξζξα 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π.Γ.
396/94 (άξζξν 9 παξ.4 παξάξηεκα ΗΗΗ), Π.Γ. 155/04, Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV κέξνο Α
παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 4-6,14).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
Π.Γ. 95/78, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 96, 99,.104, 105), Π.Γ. 70/90 (άξζξν 15), Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4,
παξάξηεκα ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 26- 33, άξζξν 98), ΤΑ 3046/304/89, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4
παξάξηεκα ΗΗΗ), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε
ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, Π.Γ. 413/77, Π.Γ. 225/89,
ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4
παξάξηεκα ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, Π.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Π.Γ. 2/06, Π.Γ. 305/96
(άξζξν 12 παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο,
θαηαζθεπή πξνβιήηαο θ.ιπ. κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) Π.Γ. 1073/81
(αξ.100), Ν. 1430/84 (άξζξν 17), Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4 παξάξηεκα ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, Π.Γ.
305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
ΝΟΜΟΗ
ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
Ν. 495/76
Π. Γ. 413/77
ΤΑ 130646/84
Ν. 1396/83
Π. Γ. 95/78
ΚΤΑ 3329/89
Ν. 1430/84
Π. Γ. 216/78
ΚΤΑ 8243/1113/91
Ν. 2168/ 93
Π. Γ. 778/80
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93
Ν. 2696/99
Π. Γ. 1073/81
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93
Ν. 3542/07
Π. Γ. 225/89
ΚΤΑ αξ. 8881/94
Ν. 3850/10
Π. Γ. 31/90
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93
Ν. 4030/12
Π. Γ. 70/90
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
Ν. 4412/16
Π. Γ. 85/91
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94
Π. Γ. 499/91
ΤΑ 3131.1/20/95/95
Π. Γ. 395/94
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
Π. Γ. 396/94
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96
Π. Γ. 397/94
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97
Π. Γ. 105/95
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99
Π. Γ. 455/95
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03
Π. Γ. 305/96
ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03
Π. Γ. 89/99
ΚΤΑ αξ.6952/11
Π. Γ. 304/00
ΤΑ 3046/304/89
Π. Γ. 155/04
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00
Π. Γ. 176/05
ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000
Π. Γ. 149/06
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01
Π. Γ. 2/06
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01
Π. Γ. 212/06
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02
Π. Γ. 82/10
ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11
Π. Γ. 57/10
ΤΑ 21017/84/09
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, Απφθ.
7568.Φ.700.1/96

ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ
27/03
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03
ΔΓΚΤΚΛΗΟ
6/08
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08
ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ

ο

ΑΡΘΡΟ 18 : ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΙΓΔ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ πεξίπησζε θαζνιηθήο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο
ζην ρψξν πνπ θαηαζθεπάδεη ην έξγν, πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλελλνείηαη κε ηελ ππεξεζία θαη ην αξκφδην
ηκήκα Σξνραίαο θίλεζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα:
1. Να ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ ή άιισλ ρξεζηψλ
ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
2. Να πεξηθξάμεη θάζε ζέζε πνπ είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ θαη λα ηελ
επηζεκάλεη κε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θαη λπρηεξηλψλ ζεκάησλ.
3. Να ηνπνζεηήζεη ζηηο πην εκθαλείο ζέζεηο μχιηλα ή κεηαιιηθά εκπφδηα πνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ αλαδφρνπ.
4. Να εμαζθαιίζεη αζθαιείο δηαβάζεηο ησλ αθάιππησλ ηπρψλ ηάθξσλ είηε ηνπ έξγνπ πνπ εθηειεί, είηε
απφ παξεκβάζεηο ησλ Ο.Κ.Ω.
5. Να ηνπνζεηήζεη πηλαθίδα έξγνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζε ζρέδην.
6. Να εμαζθαιίδεη κε θάζε ηξφπν θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηελ αζθαιή είζνδν – έμνδν
πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο παξφδηεο ηδηνθηεζίεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3542/07 (ΦΔΚ 50A/0203-2007) πεξί ΚΟΚ θαη ζηα ζεκεία φπνπ επεκβαίλεη απηφο ζην έξγν, φπσο:
1. ήκαλζε εξγαζηψλ ζηνπο δξφκνπο, 2. Πεξί θαηάιεςεο νδνζηξσκάησλ κε κπάδα θαη άζθνπε
παξαθψιπζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π.
ο

ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

12

Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ή
ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ γίλεηαη απφ 2 ηνπιάρηζηνλ ηερληθνχο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/16.
Αλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ, ηα πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη λα θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο
απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/16.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε εξγαζία
παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, ε ππεξεζία ηνπ θνηλνπνηεί εηδηθή
δηαηαγή φπνπ πξνζδηνξίδνληαη ηνπ ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε ή επηθίλδπλα θαη
ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη παξ. 3 έσο θαη 8 ηνπ
παξαπάλσ άξζξνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε, ελψ απηέο
πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδε πεξηιακβάλνληαη κε κεησκέλε ηηκή, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εηδηθή δηαηαγή
θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο. Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί εθ ησλ πζηέξσλ, ε πεξηθνπή
κπνξεί λα γίλεη ζηελ επφκελε πηζηνπνίεζε.
Γηα φια ηα πιηθά επηθαιχςεσλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απαξαηηήησο δείγκαηα θαη
κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο ζα γίλεηαη ε πξνκήζεηά ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν.
ο

ΑΡΘΡΟ 20 : ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Όια γεληθά ηα έξγα θαη νη ζπλαθείο γη’ απηά εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, ηηο ΔΣΔΠ, ηηο γεληθέο αξρέο άξηηαο θαη επηκειεκέλεο εξγαζίαο, ηηο νδεγίεο
ηεο επίβιεςεο, ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.
Γηα θάζε ηη πνπ δελ θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα ζηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ν αλάδνρνο έρεη
ππνρξέσζε πξηλ απφ θάζε εθηέιεζε, λα δεηεί θάζε θνξά έγθαηξα έγγξαθεο νδεγίεο θαη εληνιέο.
Τπεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ρσξίο γξαπηή εληνιή θαη πξνέγθξηζε, δελ
αλαγλσξίδνληαη νχηε δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πιεξσκήο γηα ηνλ αλάδνρν.
ο

ΑΡΘΡΟ 21 : ΥΩΡΟΙ ΑΠΟΘΔΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΚΚΑΦΗ
Ωο ρψξνη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο νξίδνληαη ε αγξνηνδαζηθή νδνπνηία ηνπ Γήκνπ
Λνπηξαθίνπ-Πεξαρψξαο-Αγίσλ Θενδψξσλ φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπληήξεζή ηεο, ζχκθσλα κε
ηηο ζρεηηθέο κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ.
Ζ απφζηαζε κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο κνλάδαο ησλ
αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ, αλέξρεηαη ζε 1 km εληφο ζρεδίνπ θαη 16,2 km εθηφο ζρεδίνπ, θαη
αληηζηνηρεί ζε αθηίλα 16,2 km πεξηκεηξηθά ηνπ ζρεδίνπ πφιεο Πεξαρψξαο ή 6 km πεξηκεηξηθά ηνπ ζρεδίνπ
πφιεο Λνπηξαθίνπ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο εθηφο ηεο αλσηέξσ
δψλεο, ε απφζεζε ζα γίλεηαη ζε άιιν αδεηνδνηεκέλν ζεκείν, ην δε επηπιένλ θφζηνο κεηαθνξάο ζα θαιχςεη
ν αλάδνρνο ή ε ΓΔΤΑΛ-Αγ.Θ απφ πφξνπο ηεο, φπνηνο εθ ησλ δχν θέξεη ηελ επζχλε ηεο αιιαγήο.
Ζ επζχλε ηεο εμαζθάιηζεο ηεο άδεηαο ηνπ λένπ ζεκείνπ απφζεζεο βαξχλεη θαηά ηα αλσηέξσ ηνλ ππαίηην
ηεο αιιαγήο.
Λνπηξάθη Μάξηηνο 2018

13

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ)

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει
την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική επιχείρηση μετά από δημόσιο
διαγωνισμό.
ο

ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:
• του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ειδικότερα του
άρθρου 209, παρ.1)
• του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
• του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
• των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του έργου.
• ΤουΝ.4013/2011(ΦΕΚΑ’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• ΤουΝ.4129/2013(ΦΕΚΑ’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Η απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (Φ.Ε.Κ. 2221/Β/30-7-2012) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων “Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα”
και η Εγκύκλιος 26/2012(ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων,
όπως τροποποιήθηκε με τις εγκ. 22/24-10-2014, 26/11-12-2014 και 17/7-9-2016 του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
και ισχύει
• Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος27/2012 του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας 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
παραπάνω.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).
7. Η Τεχνικές Εκθέσεις – Τεύχη υπολογισμών.
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες
τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
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συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του
έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν :
α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια
β) Οι Ευρωκώδικες.
γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π.
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Διακήρυξη.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού παρέχει την πρόοδο των επί μέρους εργασιών
μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την
Διακήρυξη. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα με περιοριστική την τελική
προθεσμία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες, για έγκριση.
Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον αριθμό των
μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι
εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από
την επίβλεψη εγγράφως υπερωριακή εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε μη εργάσιμες μέρες. Εννοείται ότι η
υπερωριακή απασχόληση δεν αμείβεται με πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της
επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες.
ο

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του αναδόχου χωρίς
να δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται:
1. Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων (μισθώματα – καύσιμα – λιπαντικά – ασφάλιστραδαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις).
2. Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού (ημερομίσθια-έκτακτες
παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις).
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς από τον τόπο
παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά λογίζονται όλα είτε κατονομάζονται
ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα.
4. Δαπάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς μεταφορά ή
αποθήκευσή τους.
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. Κάθε δαπάνη που
δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την ποσότητα των
υλικών και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από
τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής χιλιομετρικών αποστάσεων (αποδεκτών και από την
πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται πρωτόκολλο χιλιομετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις
βάση αυτού.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και προστίθεται ως ποσοστό
18% στο τέλος του προϋπολογισμού εργασιών.
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται: α) δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του
αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση,
θέρμανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης- εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) μισθοί, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ)
παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από
τον Φ.Π.Α. που αποδίδεται χωριστά από τον Δήμο ε) έξοδα εφαρμογής εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής
υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα ασφάλισης ή
αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζημίωσης προς τρίτους ζ)
έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η
αστυνομία η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση θ) το όφελος του αναδόχου.
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Περιλαμβάνονται επίσης: οι μέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου, ζημιές,
απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες γραφείων, υπαλλήλων,
σύνταξης μελετών.
Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης και αυτό που
προκύπτει μειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την αντίστοιχη ομάδα
εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α.
ο

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν στο
έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας, θα απορρίπτονται,
εφ΄όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα θα λαμβάνονται από την υπηρεσία
έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό απαιτείται) θα αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό
Εργαστήριο Δοκιμής Υλικών. Θα συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται το όνομα του υλικού (όταν
πρόκειται για υλικό εμπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονομασία και τόπος του έργου, το
όνομα του αναδόχου και το απαιτούμενο υλικό. Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα
υποβληθούν τα υλικά.
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα σχετικά
προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός καθορίζεται
κάθε φορά από το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να
τον μισθώσει χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζημίωση.
ο

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι στην
ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο
Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο.
Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του
αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και των
μεταφορικών του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου ή του Δήμου και σε κάθε άλλο
κοινωφελές έργο.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους φόρους και
τα τέλη, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων και Νόμων που ισχύουν την ημέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας
και αφορά επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν
φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει
αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι
πληρωμένου ή εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.
ο

ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του τις
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα μέσα προσέγγισης και
μεταφοράς, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών προσπέλασης,
την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και
γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα
της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα
κατάσταση και να αποφύγει την πρόκληση ζημιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος.
ο

ΑΡΘΡΟ 12 ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσει,
καθώς και τις εκτελούμενες απ’ αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές εντολές που πρέπει να
εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας
από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σ’ αυτόν οι αντίστοιχες δαπάνες.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που εκτελούνται
στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας.
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ΤΜΗΜΑ Α’
Α-1 ΓΕΝΙΚΑ
Α-1.1 ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ
Το υπόψη έργο αφορά την Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στην Περαχώρα Κορινθίας και
αποτελεί έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου- Αγίων
Θεοδώρων.
Α-1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά τις εργασίες πλήρους αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
στην εντός σχεδίου περιοχή Περαχώρας, καθώς και των κεντρικών τροφοδοτικών αγωγών
από τις 3 δεξαμενές προς τον οικισμό, από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς και τα
αντίστοιχα εξαρτήματα που απαιτούνται για τον έλεγχο και προστασία του δικτύου, καθώς
και την σύνδεση του με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής που έχουν ήδη αντικατασταθεί με
προγενέστερες εργολαβίες. Η κατασκευή του νέου δικτύου θα πραγματοποιηθεί στο
σύνολο της σε διανοιγμένες οδούς. Το έργο είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο και θα
λειτουργήσει πλήρως μετά την κατασκευή του.
Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται:
• Η κατασκευή κεντρικού κομβικού δικτύου των οδών το οποίο θα διαιρείται σε επί
μέρους τμήματα ελεγχόμενα από δικλείδες για την απομόνωση τους σε περίπτωση
ζημιών
• Η τοποθέτηση των κατάλληλων βαλβίδων εξαερισμού και δικλείδων εκκένωσης του
δικτύου
• Η κατασκευή των διακλαδώσεων από τους αγωγούς διανομής
• Η σύνδεση του νέου δικτύου με τα ενεργά τμήματα που έχουν κατασκευαστεί με
παλιότερες εργολαβίες
• Η αναβάθμιση του αντλιοστασίου ύδρευσης Περαχώρας στη θέση Νταμάρι με την
εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με πλήρη ηλεκτρική και
υδραυλική σύνδεση, καθώς και την κατασκευή φρέατος άντλησης.
• Η μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας του χαλύβδινου
καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο προς τη δεξαμενή Λακμάδι.
Το πλάνο υλοποίησης του έργου χωρίζεται σε 5 ομάδες:
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3. ΟΜΑΔΑ Γ:ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ ,Κ.Λ.Π.)
4. ΟΜΑΔΑ Δ:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,
ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΤΜΗΜΑ Β’
Β-1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παρατίθενται πίνακες που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες «πηγές
κινδύνων», κατακόρυφα δε από φάσεις και υποφάσεις εργασιών του έργου.
Οι αριθμοί 1, 2, 3 καθορίζουν την ένταση του κινδύνου.
(1)
• H πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ.
κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών κ.λπ.)
• Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από κίνηση
οχημάτων σε ευρύχωρο εργοτάξιο)
• Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη
(π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα)
(2)
• Ενδιάμεση περίπτωση
(3)
• Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας
(π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά
οικοδομή)
• Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων
καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι
μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί κ.λπ.)
• Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι
περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού
ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή
καυσίμων)

Β-2 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φάση 1

Φάση 2
Φάση 3

Φάση 4

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ , Κ.Λ.Π.)
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ,
ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

4

Πηγές Κινδύνων

Κίνδυνοι
01000.Αστοχίες Εδάφους
0110. Φυσικά Πρανή

01101
01102
01103
01104
01105
01106

01200. Τεχνητά πρανή
& Εκσκαφές

01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207

01300.
εκσκαφές

Υπόγειες

01301
01302
01303
01304

01400. Καθιζήσεις

01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407

Φάση 1

Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική Αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης
3
Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
3
Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
1
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
Καταπτώσεις
οροφής/παρειών.
Καθυστερημένη
υποστύλωση
Κατάρρευση μετώπου προβολής
Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
Διάνοιξη υπογείου έργου
Ερπυσμός
Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές
Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
Υποσκαφή/απόπλυση

Φάση 2

Φάση 3

Φάση 4

1
1

1
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Στατική επιφόρτιση
Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό
02100.
Κίνηση 02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος
οχημάτων
και 02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων
02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου
μηχανημάτων
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες Συστημάτων
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς-Εκτροχιασμός
02200.
Ανατροπή 02201 Ασταθής έδραση
οχημάτων
και 02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου
02203 Έκκεντρη φόρτωση
μηχανημάτων
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση
02206 Μεγάλες ταχύτητες
02300. Μηχανήματα σε 02301 Στενότητα χώρου
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
κινητά μέρη
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-παγιδεύσεις μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους
05000. Πτώσεις από ύψος
05300. Μεταφερόμενα 05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
Υλικά- Εκφορτώσεις
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
01408
01409

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
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05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311

05400.
Υλικά

Στοιβαγμένα

05401

Ατελής/έκκεντρη φόρτωση
Αστοχία συσκευασίας φορτίου
Πρόσκρουση φορτίου
Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
Εργασία κάτω από σιλό
Υπερστοίβαση

Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
Ανορθολογική απόληψη
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
10100.
Φυσικοί 10101 Ακτινοβολίες
10102 Θόρυβος/δονήσεις
Παράγοντες
10103 Σκόνη
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10108 Υπερπίεση/ υποπίεση

1
1
1
1
1
1

1
1

05402
05403

1
1

1
1

1
1

1

1

1
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ΤΜΗΜΑ Γ’

Γ-1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Γ-1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει:
• Πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης στον τομέα
του.
• Πού βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων
βοηθειών του τμήματός του.
Γ-1.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ














Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια
ασφαλείας (άρβυλα), και φόρμα.
Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου.
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή η μηχάνημα, εάν
δεν του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του.
Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση.
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει
τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει
απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για
καθαρισμούς εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λπ.
Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λπ. σε δρόμους διαφυγής γιατί
πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων.
Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικό κάτω από αιωρούμενα φορτία.
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν έχει προηγηθεί
συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό.
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των
προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας τους.
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν
βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση,
ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σε αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση.

Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται
για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και έχει άρει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες
ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη.
Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του
μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και
τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως
από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή
του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.
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Γ-1.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή
εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών:
• Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν
κυκλοφορείτε στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
• Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
• Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας,
φροντίζετε να τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε
κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται.
Για την ατομική προστασία των εργαζομένων γενικά, ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα
απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην
κεντρική Αποθήκη.
Γυαλιά ασφαλείας
Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά
ασφαλείας. Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής:
Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης.
Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.
Γάντια
Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων:
1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμό
κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα
χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά.
2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου Δ.Ε.Η.) των οποίων η χρήση είναι
υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε
κυκλώματα υπό τάση.
Παπούτσια ασφαλείας
Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζόμενους που διακινούνται στους
δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου.
Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά
οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του
προσωπικού.
Στολή εργασίας
Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την
επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας.
Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής:
1ο. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς
2ο. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ.
Κράνη
Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας.
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Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα
χρησιμοποιούν ωτοασπίδες.
Γ-1.4 ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ








Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.
Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών
ποτών, όπως επίσης και η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης.
Το προσωπικό του Ανάδοχου του ΚτΕ και την Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη
τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν ώστε με
αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς
χρόνους.
Ο Ανάδοχος θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων
αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων
και θα τους εφοδιάσει με βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, αν απαιτείται.
Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου σε
περίπτωση αναμονής επισκέπτη και να ενημερώνεται ο Εργοταξιάρχης.

Γ-1.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος μεριμνά ώστε τέτοια
κατάλληλα σήματα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ.
105/95.
• Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης και επάνω στο δρόμο θα αναρτηθούν
αμφοτέρων των οδών πινακίδες προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ».
• Σε απόσταση 150 μέτρα από το δρόμο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές
πινακίδες ταχύτητας.
• Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20
χιλιόμετρα.
• Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης άρβυλων βαρέως
τύπου, απαγόρευση καπνίσματος και υποχρεωτική προστασία των ματιών για τους
ηλεκτροσυγκολλητές.
Γ-1.6 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Πρόληψη Πυρκαγιάς
Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες:
• Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η
εκτέλεση εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του
εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου
υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.
• Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί
σπινθήρα, φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.
• Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως
όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα,
ξύλα κ.λπ.) Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για
άμεση απομάκρυνση, σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά.
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Καταπολέμηση φωτιάς
Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Πρέπει
λοιπόν να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό.
Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Απαγορεύεται «αυστηρά» η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης
πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται.
Διατιθέμενα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς
1ο. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
2ο. Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων
3ο. Σκαπάνες και φτυάρια
Γ-1.7 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό
Εργοδηγό, τον Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά
αναφέρονται παρακάτω.
Εργατικό Ατύχημα
Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο Σαμαρείτης
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται
να φροντίσει για την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο
Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής.
Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα
απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση
ατυχήματος. Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος:
Μετά από κάθε ελαφρύ ατύχημα ο εργαζόμενος πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα
θεραπείας και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο.
Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός
βάρδιας θα ενεργήσει για τη μεταφορά του εργαζόμενου στο πλησιέστερο νοσοκομείο.
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος είναι απαραίτητο να δοθούν στον εργαζόμενο όλες οι
στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος πριν μεταφερθεί στο
Νοσοκομείο.
Γ-1.8 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να
ενημερώσουν τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση
του συμβάντος) ή τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου.
Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για
περαιτέρω οδηγίες.
Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε
εργατικού ατυχήματος: τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, το Μηχανικό Ασφαλείας , τον
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Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια
«Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης» με επικεφαλής το Μηχανικό Ασφαλείας και από 10 άτομα, και
θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος για
δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η υπ’ όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας θα
είναι ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των
αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης
προσπέλασης των μετώπων εργασίας.
Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών
σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές των ΚτΕ.
Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι:
 Παροχή Πρώτων Βοηθειών
 Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.
 Ενημέρωση προσωπικού
 Ορισμός ενός τουλάχιστον Σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας
 Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών.
1ο. Μία (1) μάλλινη κουβέρτα
2ο. Μία (1) φιάλη οξυγόνου
3ο. Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λπ.
4ο. Ενέσεις αναλγητικές
5ο. Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης
6ο. Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη
7ο. συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών.
 Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και
τη διανομή τους όταν χρειαστούν.
Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι:
1ο. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους
αρμοδίους φορείς, όπως τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική
αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης.
2ο. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίας,
ανασφαλείς συνθήκες στο εργατικό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την
ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων.
3ο. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το
βαθμό των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται.
4ο. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε
να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας.
5ο. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του καταλλήλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας
για κάθε εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών.
6ο. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να
αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται.
7ο. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την
αποφυγή άλλων παρομοίων.
8ο. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες
που πρέπει να παρέχονται.
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Αναγγελία Ατυχήματος
Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να
μεταφερθεί πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του
εργοταξίου.
Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται:
• Ο τεχνικός ασφαλείας
• Ο Προϊστάμενος του τμήματος που ανήκει ο ατυχηματίας.
Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις
εξής ενέργειες:
• Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του
ατυχηματία-μικρότερη από 8 ώρες-από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση
Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με την αιτία)
έτσι ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα.
• Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή
εργασίας-από πλευράς ατυχηματία-μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του
ατυχηματία:
1ο. Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή
του ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των
Τ.Α.
2ο. Προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην
επαναληφθούν παρόμοια ατυχήματα.
3ο. Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και τη
μονογράφει.
Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος,
ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος
στα σημεία που τον αφορούν.
Γ-1.9 ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται:
Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο
από την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και «βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε.» στο
οποίο αναγράφονται από το Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων
ασφαλείας από τους εργαζομένους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον
Εργοταξιάρχη.
Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν
από τα πιο σοβαρά έως τα λιγότερο σοβαρά.
Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως:
Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους
εργαζόμενους σε ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής.
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Γ-1.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν.1650/86)
Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές.
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για την Κοιν/ξία.
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται:
1ο. Η μέγιστη δυνατότητα εναρμόνισης του Έργου στο περιβάλλον.
2ο. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του Περιβάλλοντος.
Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται:
Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του.
Γ-1.11 ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Όλες οι εργασίες εκσκαφής θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις των κανονισμών. Πριν την έναρξη των εκσκαφών σε κάθε περιοχή όπου
υπάρχουν υπόγειες εγκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων
πετρελαίου, αερίου, ατμού, νερού, αποχέτευσης και γραμμής παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος, θα διαπιστώνεται με ακρίβεια η θέση αυτών των δικτύων. Εργασίες εκσκαφής ή
διάτρησης κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις, θα γίνονται τηρούμενων των σχετικών
διαδικασιών και ενεργειών με τους Ο.Κ.Ω.
Δένδρα που βρίσκονται μέσα ή κοντά στην περιοχή εκσκαφής θα απομακρύνονται πριν την
έναρξη των εργασιών.
Όταν εκτελούνται εργασίες μέσα σε εκσκαφές, τα πρανή θα κλιμακώνονται ή διαφορετικά
θα σταθεροποιούνται ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση υλικών ή η πτώση βράχων.
Θα παρέχονται μέσα προστασίας από επικίνδυνη διάβρωση των πρανών λόγω
επιφανειακού νερού.
Στις τάφρους και άλλες εκσκαφές, το ύψος οποιουδήποτε ασταθούς μετώπου δεν θα
υπερβαίνει το μέγιστο ασφαλές ύψος για τα μέσα εκσκαφής που χρησιμοποιούνται.
Η κλιμάκωση θα γίνεται από πάνω προς τα κάτω και οι χώροι, όπου θα τοποθετούνται τα
υλικά, θα είναι ελεύθεροι από εργαζόμενους και εξοπλισμό.
Θα λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ατμόσφαιρα στις εκσκαφές
όπου εργάζονται άτομα, είναι ελεύθερη από επικίνδυνες ποσότητες σκόνης, υδρατμών και
αερίων και ότι περιέχει επαρκή ποσότητα οξυγόνου, ώστε να αποφεύγεται ο οποιοσδήποτε
κίνδυνος για τους εργαζόμενους.
Όλοι οι εργαζόμενοι που εισέρχονται σε χώρο όπου εκτελούνται εκσκαφές, θα φέρουν
προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την έκθεσή τους στο χώρο αυτό.
Οι χειριστές θα χρησιμοποιούν μηχανήματα ή οχήματα τύπου στον οποίο έχουν
εκπαιδευτεί. Οι χειριστές θα φροντίζουν ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι σωστά συντηρημένα. Θα δίνουν τη
δέουσα προσοχή σε εμπόδια στο δρόμο τους, όπως καλώδια κ.λ.π. και θα αναφέρουν
αμέσως στον υπεύθυνο οποιοδήποτε ελάττωμα του μηχανήματος ή του οχήματός τους. Θα
φροντίζουν ώστε τα φρένα και οι κλειδαριές ασφαλείας να είναι ασφαλισμένα πριν
εγκαταλείψουν το όχημα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
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Γ-1.12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ. 1073/81 ΤΜΗΜΑ IV ΚΕΦ. Α’)
Ο μηχανικός εξοπλισμού ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν
διάφορες εργασίες. Όσον αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές,
οι εκσκαφές, οι προωθητήρες, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα
φορτηγά. Στο χώρο του εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται: γερανοί, γεννήτριες και
λεωφορεία ή επιβατικά.
Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρίας, όπως φορτηγά, γερανοί,
ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι
καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση.
Αυτοκίνητα
Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε οχήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται
και το «δελτίο συντήρησης» το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου.
• Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
• Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
• Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών.
• Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
• Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα
και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και
ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές.
Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα, τους
υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας.
Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Επίσης πρέπει να
τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:
• Απαγορεύεται να πηδάτε από τα οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν
σταματήσει τελείως.
• Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Την ώρα αυτή η
μηχανή πρέπει να είναι σβηστή.
• Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο.
• Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της
κόρνας.
• Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός από αυτές για τις
οποίες έχουν κατασκευαστεί.
Φορτωτές
Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται και το «δελτίο συντήρησης» το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του
εργοταξίου.
Οι φορτωτές αυτοί για τη μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρα
νερού.
Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί.
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Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και
φόρτωση προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής).
Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής
είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή
κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στο φορτωτή).
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη ανάγκη.
Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται.
• Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
• Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
• Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών.
• Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
• Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα
και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Γερανοί
• Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
• Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ.
• Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών.
• Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
• Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα
και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται και το «δελτίο συντήρησης» το οποίο ενημερώνεται από το συντηρητή του
εργοταξίου.
Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα
σημεία:
 Διάγραμμα ασφαλούς φορτίου
 Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων
 Φύση του εδάφους
 Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ)
Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των
γερανών και συντηρεί συστηματικά τα μηχανήματα.
Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά η κατάσταση των συρματόσχοινων και να αντικαθιστώνται
με την πρώτη ένδειξη φθοράς.
Όταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται
ακριβής εκτίμηση για τη σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.
Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι επικίνδυνων
χαλαρώσεων των αναρτήσεων.
Πρέσες σκυροδέματος
• Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο.
• Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών.
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•
•

Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα.
Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα
και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν.
• Το όχημα πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο.
Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται και το «δελτίο συντήρησης» το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του
εργοταξίου.
Πριν από κάθε χρήση το όχημα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζοντας τα κινητά του μέρη,
λιπαίνονται και συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του οχήματος.
Σε όλες τις περιπτώσεις η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση
να εξασφαλίζεται η εργασία.
Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας ειδικά κάτω από τα
κινητά μέρη της μπούμας. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό οι εργασίες συντονίζονται από
έμπειρο οδηγό.
Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των
κατασκευαστών:
Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και
αναθεωρείται και το «δελτίο συντήρησης» το οποίο ενημερώνεται από το συντηρητή του
εργοταξίου.
Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ)
από πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους.
Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει
προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των
ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος), κατά της φωτιάς, της
ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων εκπαιδευμένα, αρμόδια και
εξουσιοδοτημένα.
Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα,
εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύματος.
Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα
κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους.
Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να
παραμείνει σε λειτουργία ο εξοπλισμός:
1ο. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως
εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή.
2ο. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα
είναι διαθέσιμη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στο μηχανισμό.
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Γ-1.13 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει τον χώρο εργασιών μετά το τέλος της εργασίας με
ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την
κυκλοφορία στην περιοχή, αν απαιτείται. Θα εξασφαλίζεται ο περιορισμός των
μηχανημάτων και του εξοπλισμού και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείς
χώρους εντός του κόκκινου πλέγματος.
Θα γίνεται επιθεώρηση των διαβάσεων των πεζών και των αυτοκινήτων ως προς την
αποτελεσματικότητά τους. Θα υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες με τα στοιχεία του έργου
σε κατάλληλα σημεία.
Εάν απαιτηθεί από τις συνθήκες θα υπάρχει φύλακας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
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ΤΜΗΜΑ Δ’
Δ-1 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δ-1.1 ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η προσπέλαση στο εργοτάξιο θα καθοριστεί μετά την επιλογή της θέσης του εργοταξίου.
Δ-1.2 ΔΙΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες απαγορεύεται
εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου.
Δ-1.3 ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σε σχέδιο που θα υποβάλει ο ανάδοχος θα φαίνονται οι θέσεις γραφείων του αναδόχου,
του συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτικού, η θέση του συνεργείου
μηχανημάτων, της αποθήκης υλικών και των εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου του αναδόχου
κλπ.
Δ-1.4 ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.
Θα επιλεγούν από τον ανάδοχο.
Δ-1.5 ΧΩΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κ.λ.π. θα συλλέγονται, και
κατά διαστήματα θα μεταφέρονται στο χώρο απόθεσης απορριμμάτων του Δήμου. Δεν
προβλέπεται παραγωγή επικίνδυνων υλικών.
Δ-1.6 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στη θέση των εργασιών. Τα απορρίμματα και υπολείμματα
τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα μεταφέρονται σε
πλαστικές σακούλες σε δημοτικό κάδο συλλογής. Δεν απαιτούνται αποδυτήρια. Στο
εργοτάξιο σε εμφανές σημείο θα υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων
βοηθειών.
Δ-1.7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η πιθανή ανάγκη για επικοινωνία θα ικανοποιείται από το κινητό τηλέφωνο του
κατασκευαστή του έργου.
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ΤΜΗΜΑ Ε’
Ε-1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Παρακάτω φαίνονται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα προστασίας (γίνεται
αναφορά σε νομοθετικές διατάξεις), ανάλογα με το είδος της εργασίας και τη φύση του
κινδύνου, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που θα ληφθούν. Αφορούν όλες τις σχετικές με τη
μορφή της εταιρείας και των έργων της, νομικές διατάξεις και κανονισμούς, που αφορούν
θέματα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.
Οι σχετικές διατάξεις και κανονισμοί είναι:
1. Π.Δ 778/80
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών.
2. Π.Δ 1073/81
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης
φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.
3. Ν. 1396/83
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά
τεχνικά έργα.
4. Ν. 1568/85
“ Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζομένων”
5. Π.Δ 225/89
Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα.
6. Π.Δ 31/90
Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης
τεχνικών έργων.
7. Π.Δ 85/91
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους
στο θόρυβο κατά την εργασία σύμφωνα με την Οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
8. ΥΑ 12479/Φ17/414/91
Απλά δοχεία πίεσης.
9. ΥΑΒ./15233/3.7.91
Σχετικά με συσκευές αερίου.
10. ΥΑ 14632/1416/91
Έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας.
11. YA 1872/92
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολούμενου προσωπικού στα
οικοδομικά και τεχνικά έργα.
12.Π.Δ 77/93
Για τη προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες
και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
13.Π.Δ 377/93
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά με
τις μηχανές.
14.ΥΑ Β 4373/1205/93
Για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών, σχετικά με τα μέσα Ατομικής
Προστασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/686 ΕΟΚ.
15.ΚΥΑ 77119/4607/93
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Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΚΥΑ 18187.272/88 για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης
(88/610 ΕΟΚ).
16.ΥΑ 15177/Φ17.4/404/93
Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και
συσκευών αερίου.
17.Π.Δ 395/94
Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την Οδηγία
89/655/ΕΟΚ.
18.Π.Δ 396/94
Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την
Οδηγία89/656/ΕΟΚ.
19.Π.Δ 397/94
Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου
υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 90/269/ΕΟΚ.
20.Π.Δ 399/94
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία90/394/ΕΟΚ.
21.ΥΑ 8881/94
Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα Ατομικής
Προστασίας σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
22.ΥΑ 378/94
Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σ συμμόρφωση προς
την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
23.Π.Δ 105/95
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση Ασφάλειας ή/και Υγείας στην εργασία σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ.
24.Π.Δ 186/95
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσης σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Κοινοτικές
Οδηγίες90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.
25.Π.Δ 16/96
Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με
την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
26.Π.Δ 17/96
Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
27.Π.Δ 305/96
Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ.
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ’
ΣΤ-1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤ-1.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά με
τα μέτρα και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων προς
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατό από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου,
να οριστούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας.
Καθήκοντα και ευθύνες υπεύθυνου ασφάλειας και υγείας
• Ο υπεύθυνος ασφάλειας κα υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της
εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας
και υγείας των εργαζομένων.
• Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως τροχαία-αστυνομία,
πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής
ενημέρωσης και τους βιομηχανικούς χώρους που επηρεάζονται από τις εργασίες
• Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό,
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την
ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων.
• Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το
βαθμό των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται.
• Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η
διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας
• Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για
κάθε εργαζόμενο.
• Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του
εργοταξίου και αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται
• Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή
συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρόμοιων.
• Αναφέρει στο διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόμενες
διορθωτικές ενέργειες.
• Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις
πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται.
ΣΤ-1.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία
συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί
ασφάλειας.
Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από τον
υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας, καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία
πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες.
Ο υπεύθυνος ασφαλείας σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς, θα εκτελεί ελέγχους ώστε
να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος
ασφάλειας παρατηρήσει οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θα συγκληθεί με την παρουσία
όλων των μελών που εμπλέκονται. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη
συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί.
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