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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ικαρίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για την
ανάθεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ»
εκτιμώμενης αξίας 1.870.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της Εγκαταστάσεως Επεξεργασίας των Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της
Πόλεως Αγίου Κηρύκου και του οικισμού των Θέρμων, που ανήκουν στο Δήμο Ικαρίας του Ν. Σάμου.
Περιλαμβάνεται  επίσης η θέση σε ικανοποιητική λειτουργία του έργου κατόπιν επιτυχούς εξαμήνου
δοκιμαστικής λειτουργίας.
Οι εργασίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

45252127-4: Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων.

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22733-50469, FAX επικοινωνίας 22733-50466, e-mail
thalia.moraitou@samos.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα Μωραΐτου Θάλεια.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 21/5/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί αποκλειστικά κατ’
αποκοπή για τμήματα του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του Ν. 4412/2016.
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 27/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου. Εναλλακτικές
προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και έργων ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ,
ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

και είναι εγκατεστημένα σε:
i) κράτος-µέλος της Ένωσης,
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ii) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
iv) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).

4. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς και την τεχνική και
επαγγελματική του ικανότητα, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 22 της διακήρυξης,
με την υποβολή των αποδεικτικών μέσων που περιγράφονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α, ύψους 37.400 €, η οποία θα πρέπει
να έχει χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών, από την ημερομηνία λήξης του χρόνου
ισχύος των προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 20/4/2020, ημέρα Δευτέρα. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. Πράξης ΣΑ
2017ΕΠ08810037). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-
2020», με κωδικό MIS 5008904, ως υποέργο 1 της πράξης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες.

8. Προβλέπεται η χορήγηση έντοκων προκαταβολών μέχρι ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ικαρίας.

Αγ. Κήρυκος 12/2/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔIΑΔIΚΑΣIΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΩ1 ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016  ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ: ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙ ΑΑΣΣ   

ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤ ΩΩΝΝ   ((ΕΕ .. ΕΕ .. ΛΛ .. ))   ΑΑΓΓ ΙΙ ΟΟΥΥ   

ΚΚΗΗΡΡΥΥΚΚΟΟΥΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2 Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 
(αριθμ. Ενάρ. Έργου : 2017ΕΠ08810037, 
ΕΠ0881)και  είναι ενταγμένο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020», με κωδικό MIS 
5008904, συγχρηματοδοτείται από 
Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙ ΧΤ ΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ ΑΣ  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

Ο Δήμος Ικαρίας 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΕΕΠΠΕΕ ΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ   ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤ ΩΩΝΝ   ((ΕΕ ..ΕΕ ..ΛΛ .. ))   ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ   ΚΚΗΗΡΡΥΥΚΚΟΟΥΥ 

Εκτιμώμενης αξίας  

Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες 

(1.870.000,00 €), (χωρίς Φ.Π.Α. ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  

β) τους όρους της παρούσας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. 

Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτων Φορέας: Δήμος Ικαρίας  

Οδός  : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 

Ταχ. Κωδ. : 83300 

Τηλ. : 2275350418 

Telefax : 2275022202 

E-Mail : ngkatsafaros@hotmail.com  

Πληροφορίες:  : Νικόλαος Κατσάφαρος  

Σύμφωνα με την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν. 
3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ), τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου εκ μέρους του αναθέτοντος φορέα, Δήμου 
Ικαρίας, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου :. Δήμος Ικαρίας 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: σύμφωνα με την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ) και τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-2013) Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή σύμφωνα την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 
99 Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ) και 
τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-2013), είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , 
που έχει έδρα στη Σάμο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ίδιου Διατάγματος 
για άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ικαρίας.  

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : σύμφωνα με την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ) και τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-2013), είναι το Τμήμα 
Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου. 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.  

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες 
ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες3 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
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Άρθρο 2:  Έγγραφα  της σύμβασης και τεύχη 

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ4, 

β) η παρούσα διακήρυξη καθώς και ο πίνακας συμμόρφωσης της μελέτης του Παραρτήματος της 
παρούσας, 

γ) το τεύχος των τυχόν τροποποιήσεων μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης του αρ. 20Α της 
παρούσας 

δ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5 

ε) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 

στ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

η) τεύχος υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης 

θ) Κανονισμός Μελετών Έργου  

ι) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) του 
προς ανάθεση έργου 

ια) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

ιβ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ιγ) το υπόδειγμα ….6 

ιδ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιε) η τεχνική μελέτη7 

ιστ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον 
αναθέτοντα φορέα  επί όλων των ανωτέρω 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης8 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής του έργου 
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi.910 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6/5/201911 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  15/5/2019 12 

Άρθρο 3 : Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου  προσφοράς 

3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» και 

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά. 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει 
να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 

3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, τα δε στοιχεία και 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- 
Μελέτη» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας. 

 Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.   
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής13. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF). 

δ) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς- Μελέτης και της 
Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά 
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υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 
σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά- 
Μελέτη και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 
υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 
ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

ε) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.14 

στ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6 Απόσυρση προσφοράς 

 Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς τον 
αναθέτοντα φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) που φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης του 
αναθέτοντα φορέα, μετά από σχετική απόφαση του αναθέτοντα φορέα, ο οποίος αποδέχεται το 
σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς 
στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 

Άρθρο 4:  Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ 
Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στους 
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ταυτόχρονη  ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» και του υποφακέλου 
«Οικονομική Προσφορά» χωρίς να παρέχουν πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των οικονομικών 
φορέων προς τους λοιπούς προσφέροντες. 

γ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», 

τον σχετικό κατάλογος μειοδοσίας, και τον αποστέλλει στους προσφέροντες και στον αναθέτοντα 
φορέα. 

δ) Όλες οι οικονομικές προσφορές, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της 
επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.  
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ε) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
εργάσιμες ημέρες. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών, ελέγχει, με βάση την σειρά μειοδοσίας, για τους πέντε (5) πρώτους, την 
πληρότητα και συμφωνία των μελετών (ήτοι των τεχνικών προσφορών), που υποβλήθηκαν με βάση 
τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελετών Έργου», 
διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη των μελετών σε αυτά15 (πίνακας συμμόρφωσης), χωρίς 
βαθμολόγηση και καταγράφει το αποτέλεσμα στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του 
ν. 3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή 

τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.16 

θ) Στη συνέχεια, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών προσφερόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο 
αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που 
θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- Κατακύρωση - Πρόσκληση 
για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός είκοσι (20) ημερών17 τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης18. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον αναθέτοντα φορέα.  

γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

i) Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 
ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 19 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντος φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του 
αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 
της παρούσας. 

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

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στον αναθέτοντα φορέα για τη λήψη απόφασης. 

 Ο αναθέτων φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των 
αποφάσεων  αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201320, 
ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται21, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση του αναθέτοντος φορέα , 
μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προκειμένου να  
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο22. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του ο 
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αναθέτων φορέας προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” 
του υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 316 του ν.4412/2016. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 317 του ν. 
4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του23.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης24. 

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Ο αναθέτων φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα  και με την παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής25. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης  της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου26. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο αναθέτων φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αί τησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντος φορέα, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 
4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 316 και 135 
του ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα Διακήρυξη 

3. Το τεύχος των τυχόν τροποποιήσεων μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης του αρ. 20Α 
της παρούσας 

4. Η Οικονομική Προσφορά 

5. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

6. Ο Κανονισμός Μελετών του Έργου 
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7. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.) 

8. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους 

9. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

10. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

11. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου 

12. Η τεχνική προσφορά – μελέτη 

13. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Άρθρο 6 :  Γλώσσα διαδικασίας 

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

6.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

6.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο27.. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

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

6.5. Η  επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»28 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,29 

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

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

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), 

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

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )30 

- του ΠΔ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

- της με αρ. 117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το 
π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 31, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις32, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά.  

7.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 
ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

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

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. 
Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ08810037). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, με κωδικό MIS 5008904 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. .33 

 Το έργου υπόκειται στις κρατήσεις34 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235). 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. 
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 
της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9 :  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Ο αναθέτων φορέας35 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργίας ‘’Επικοινωνία” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 
4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα36, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Η με Α.Π. οικ. 1911/01-09-2017 Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020 ».37 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. 

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

Τίτλος του έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται38 σε 1.870.000,00 € 

και αναλύεται σε: 

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών: 1.377.072,72 € 

- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 247.873,09 € 

- Απρόβλεπτα39 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών 

και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε), που αναλώνονται σύμφωνα  

με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/201640. 243.741,87 € 

- ΣΥΝΟΛΟ :  1.868.687,68 € 

- Αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.:  1.312,32 € 

 ΣΥΝΟΛΟ :  1.870.000,00 €  

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Θέση γηπέδου κατασκευής της Ε.Ε.Λ. : Άγιος Κήρυκος Δήμου Ικαρίας περί τα 3,30 km δυτικά της 
πόλης του Αγίου Κηρύκου, στην περιοχή Μοναστήρι Λευκάδας. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Αντικείμενο της εργολαβίας που θα συσταθεί με τη Σύμβαση είναι η κατασκευή της εγκαταστάσεως 
επεξεργασίας των λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Πόλεως Αγίου Κηρύκου καθώς και του οικισμού των Θέρμων, 
που ανήκει στο Δήμο Ικαρίας του Ν. Σάμου. Τα κατασκευαζόμενα έργα εμφανίζονται στα σχέδια τα 
οποία συνοδεύουν την παρούσα εγκεκριμένη μελέτη. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

α.  Η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου με το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. και τα οριζόμενα 
στο Π.Δ. 696/1974 και στον Ν.4412/2016. 

β. Όλες οι εργασίες που προκύπτουν από την πιστή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων. 

γ.  Γενικές χωματουργικές εργασίες εκσκαφές εκβραχισμοί – καθαιρέσεις / αποκαταστάσεις για 
την κατασκευή των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας, διαμόρφωση του χώρου εργασιών, 
εκσκαφές θεμελίων – επιχώσεις, αντιστηρίξεις, καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, αντλήσεις κλπ. 

δ.  Κατασκευή της υποδομής και της ανωδομής των διαφόρων επί μέρους μονάδων 
επεξεργασίας της εγκαταστάσεως συμπεριλαμβανομένων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές που 
συνοδεύουν τη Διακήρυξη. 

ε.  Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του 
απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων και ηλεκτρολογικών πινάκων και υποπινάκων ελέγχου και 
αυτοματισμού όλων των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας καθώς και του Κεντρικού Πίνακα 
Ελέγχου των εγκαταστάσεων και του συστήματος αυτοματισμού (PLC). 
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στ.  Πλήρης κατασκευή των δικτύων των αγωγών των εγκαταστάσεων, δηλαδή των αγωγών 
διασυνδέσεως των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας για τη μεταφορά λυμάτων, ιλύος, 
στραγγιδίων κλπ., του βιομηχανικού νερού εκπλύσεων, του δικτύου πυροσβέσεως και 
αρδεύσεως των χώρων πρασίνου εντός του χώρου των εγκαταστάσεων, των δικτύων 
αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων, των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 
μεταδόσεως σημάτων ελέγχου και τηλεχειρισμού μετά των φρεατίων ελέγχου. 

ζ.  Κατασκευή του συνόλου των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δηλαδή 
εκσκαφές, γενικές διαμορφώσεις (υψομετρικές τακτοποιήσεις κλπ.) με την κατασκευή των 
απαραίτητων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου απαιτείται καθώς και 
δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας. Η οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση του εσωτερικού δικτύου 
οδοποιίας θα γίνουν με παρούσα εργολαβία.  

η. Κατασκευή των έργων υποδομής που θα περιλαμβάνουν, έργα ηλεκτροφωτισμού και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έργα άρδευσης των περιμετρικών ζωνών πρασίνου 
καθώς και των λοιπών χώρων πρασίνου μεταξύ των μονάδων επεξεργασίας. 

θ. Κατασκευή των έργων περίφραξης του χώρου των εγκαταστάσεων και της περιμετρικής 
δενδροφύτευσης. 

ι. Όλες οι προσωρινές εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, 
περιλαμβανομένων προσωρινών γραφείων κλπ. 

κ.  Όλες τις απαραίτητες εργασίες διασύνδεσης του παρόντος έργου με τα δίκτυα ΟΚΩ καθώς 
και με το δίκτυο λυμάτων και τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. 

λ. Η θέση σε ικανοποιητική λειτουργία του έργου κατόπιν επιτυχούς εξαμήνου δοκιμαστικής 
λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 337 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 
και 156 ν. 4412/2016.  

Για τις νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 6 του 4412, ορίζεται σταθερός συντελεστής σ = 0,70, 
ποσοστού 30% (σε καμία περίπτωση ο εν λόγω συντελεστής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,90). 41 

Άρθρο 12:  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας42. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13:  Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του 
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο 
το έργο ή για τμήματα του έργου (εφόσον προβλέπεται η υποδιαίρεση του έργου σε 
περισσότερα τμήματα)  συντάσσεται  και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016. 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 43 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.44 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

  





 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σελίδα 17 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  

Άρθρο 14:  Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.45. 

Άρθρο 15:  Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 37.400 €. 46 

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

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν , σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον κύριο του έργου που είναι ο Δήμος Ικαρίας, προς τον οποίο απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ)την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης),  

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

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

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20/4/2020, ημέρα 
Δευτέρα., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και 
στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως 
δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.  

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/201647. 
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Άρθρο 16:  Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)48  

16.1 Είναι δυνατή η χορήγηση στον ανάδοχο έντοκης προκαταβολής (έως ποσοστό 5%)49 της αξίας της 
σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα 
έξοδα εκκίνησης του έργου μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από αυτόν επί τόπου του έργου, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 150 και της παρ. 1 δ), του άρθρου 302 του 

ν. 4412/2016.50.  

16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 

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

το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη 
του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.51 

Άρθρο 17Α:  Έκδοση εγγυητικών 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.52 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
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Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους53. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών54 ορίζεται η 21/5/2019, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μμ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  27/5/2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ55  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 
αναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής του έργου, 
εφόσον διαθέτει, καθώς και στο ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή 
η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών56, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 57 (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και η παρούσα Διακήρυξη 
δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής του έργου 
(http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi), σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο58, σύμφωνα με το 
άρθρο  296 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα φορέα και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
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Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης  

1. Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου ο αναθέτων φορέας να προβεί σε 
παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στη Σάμο στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάμου, Δερβενακίων & Α. Αλέξη - Διοικητήριο Σάμου, στις 21/3/2019, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ 59  

2. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει 
τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και 
συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της 
κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι 
προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν  συνιστούν κώλυμα για 
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.  

3. Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που 
υποβλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

α) εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες 
παρατηρήσεις, συνεχίζει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύμβασης 
εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων 
από τους οικονομικούς φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες επουσιώδεις 
τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινοποιείται, με απόδειξη, σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
που έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
φορέα κατασκευής του έργου. Στο ως άνω τεύχος μπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της 
δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 20 της παρούσας60,  οι προθεσμίες των οποίων ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) 
ή  

γ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήπο τε στοιχείο των 
εγγράφων της σύμβασης, ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλματα και ελλείψεις.  

4. Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από τους οικονομικούς φορείς 
τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συμβατικά στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται για ερμηνεία της 
σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών61 που 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩ Ν & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  62 
έργων και που είναι εγκατεστημένοι σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.63, 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 
να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

22.A.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη64 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία,65 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

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

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

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου66. 

22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

22.Α.2α  Ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
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με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ67. 

22.A.3 Δεν παρέχεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων του αρ. 73 παρ. 3 του Ν4412/16 

22.Α.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, προσφέρων σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:68 

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

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 
4412/2016), 69  

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας, παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)70 .  
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22.Α.6 Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 

 Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.71 

22.Α.7 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
22.Α.1, 22.Α.2γ και 22.Α.472μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

22.Α.9 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 73 

22.Β Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις 
κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. 74 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια75 

 Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, 
συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια 
στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
Τα πάγια στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά 
μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή 
της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά 
συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της 
επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3669/2008. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από ένα εκ των μελών της 
ένωσης. 
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 Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα76 

 Οι προσφέροντες πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τεχνικούς με προσόντα 
ισοδύναμα των παρακάτω βαθμίδων εμπειρίας του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) 
που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: 

 α) τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο 
(2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, για την κατηγορία έργων 
«Υδραυλικά» και 

β) τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο 
(2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας για την κατηγορία έργων 
«Ηλεκτρομηχανολογικά» και 

γ) τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας για την κατηγορία έργων «Καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων». 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αντιστοίχιση σε συγκεκριμένη βαθμίδα εμπειρίας του Μ.Ε.Κ. 
καθορίζονται στα άρθρα 107, 109 και 110 του ν. 3669/08. 

22.Ε.  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης77 

 Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι78  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα). 

Άρθρο 23:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής79 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν 80. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης81. 

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό 
του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 482  του άρθρου 22 Α.  

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από τον αναθέτοντα φορέα, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας83: 

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

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

β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)84σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

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

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 
εξέλιξη85. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση86 περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα87. Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 
λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

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

γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2288 : πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 
που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 
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κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 
φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων89.  

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

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

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

ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2290, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού91.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2292, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από 
τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2293 

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

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

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

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

Ειδικότερα: 

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

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

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές.  
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ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

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

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

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

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

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

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

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

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του άρθρου 22.Β 

α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
στις κατηγορίες : 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
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23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ : 

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

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 94 

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

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά 
τις κείμενες διατάξεις  

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

γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, σε: 

2η και άνω  τάξη για έργα  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 

1η και άνω  τάξη για έργα  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 

Α1 και άνω  τάξη για έργα  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ  

 & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει  
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 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 95 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 
ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την 
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα 
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
του άρθρου 22.Ε96 

 Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση. 

23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 
για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.  

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή δ ιαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από 
την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 97: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά 
δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.98 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).99 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
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23.11 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005» . 100 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» 

(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει101 τα ακόλουθα:  

- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά- Μελέτη” περιέχει οριστική μελέτη όλων των 
απαραίτητων έργων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μελετών Έργου.  

24.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες. 

Επίσης στον υποφάκελο περιέχεται ανάλυση της κατ’ αποκοπή προσφοράς από το οικονομικό 
φορέα, προκειμένου να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα 
προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΕΣΥ. 102 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 

25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3 Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η καταβολή απευθείας στον υπεργολάβο της αμοιβής του 
για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον 
ανάδοχο.103 

25.3 Ο αναθέτων φορέας  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 
για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του 
ν. 4412/2016. 

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την Α.Π. 116/26-10-
2018 (ΑΔΑ : 6ΓΨΠΩΕ4-ΦΩΣ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ικαρίας104. 

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

26.3 ..................................................................................105 

ΣΑΜΟΣ  15/2/2019 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ 
 Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε   

Με την Α.Π. 116/26-10-2018 (ΑΔΑ : 6ΓΨΠΩΕ4-ΦΩΣ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ικαρίας  
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1 Για την έννοια των “άνω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 28  του ν.4412/2016.  

2 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 
ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο. 

3  Μέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος. 

4 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι 
την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, 
μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη 
διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

5 Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
(Β' 3698/2016) 

6 Η περίπτωση ια) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή περιλάβει 
υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, πχ εγγυητικών επιστολών. 

7 Στην τεχνική μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των περ. Α και Β του αρ. 50 παρ. 1, καθώς και τα στοιχεία των 
περ. Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.13 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του ν. 
4412/2016. Σημειώνεται ότι, για τη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων των ως άνω περιπτώσεων, πριν από 
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, απαιτείται γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας 
αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον στην αναθέτουσα αρχή δεν 
υφίσταται τεχνικό συμβούλιο. Πρβλ. άρ. 50 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

8  Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 

9 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα 
έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα 
της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο 
ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  
προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από 
…………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

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

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

12  Συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Σε περίπτωση 
επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη 
ημέρα (άρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη 
αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβ. και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥΑ (3821 Β').  

                                                 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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13  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

14 Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την 
υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

15 Πρβλ και παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι 
υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά 
τον παρόντα νόμο, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικές με όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή και τα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

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

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

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

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

20 Η φράση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις 
οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως 
διαγράφεται. 

21 Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον 
προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 
107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).  

22 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην 
περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

23  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 
116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

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

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

26  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 

27 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

28 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

29 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 

30 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το ΠΔ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

31  Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 
ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

32 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 
διακήρυξης. 

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

34 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

35 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.). 

36 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 

37 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον 
αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 
της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου ΠΔ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που 
εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και 
άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”." 

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

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

40 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

41 Πρβ άρθρο 156 παρ. 5 ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι η Αρχή επιφυλάσσεται ως προς τον τρόπο εφαρμογής της εν 
λόγω διάταξης.  

42 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 
εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

43 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 

44 Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 
προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

45 Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50, η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του 
υπόψη άρθρου αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της 
μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση. 

46 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 
το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 

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

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

49 Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 
25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 
δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

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

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

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

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

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

55 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά 
την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

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

57 Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 

58 Σύμφωνα με την περ. (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και την παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 
εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 ν. 3669/2008 
στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 
της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

59 Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών Πρβλ. άρθρο 68 παρ. 1 του 
ν. 4412/2106. 

60 Σημειώνεται ότι διατίθεται ειδικό τυποποιημένο έντυπο ΕΕ 

61 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 
τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  

62 Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους 
ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

63 Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 

64 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 
Επισημαίνεται ότι, στο ΤΕΥΔ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

65  Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λόγοι Αποκλεισμού ) αντί του όρου “δωροδοκία”, αναγράφεται ο όρος “διαφθορά” καθώς 
δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός 2016/7 , όπως η Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 

66 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του 
ν. 4497/2017. 

67  Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

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

69 Σημειώνεται ότι, στο Κεφάλαιο Γ του ΤΕΥΔ ( Λόγοι που σχετίζονται με Αφερεγγυότητα, Σύγκρουση Συμφερόντων ή 





 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σελίδα 39 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  

                                                                                                                                                                  
Επαγγελματικό Παράπτωμα ), οι συγκεκριμένες καταστάσεις αναφέρονται με παρόμοια ορολογία ως εξής: α) έχει 
κηρύξει χρεοκοπία, ή β) υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, ή  γ) έχει υπαχθεί σε 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή δ) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή ε) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή στ) έχουν ανασταλεί οι δραστηριότητές του  

70 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 
ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποποίησης των μετοχών των Α.Ε. και συμπληρώνεται στο 
Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

81 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

82 Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. 
άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

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

84 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

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

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

87 Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 

88 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

89 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

90 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 

91 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια 
από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης.  

92 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

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

94  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 

95  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 

96 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του 
ν. 4412/2016. 

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

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

99 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 

100 Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αρ. 80 του ν. 
4412/2016, αλλά υποβάλλεται πριν την υπογραφή της σύμβασης..  

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

102 Πρβλ. άρθρο 95παρ.2γ του ν. 4412/2016.  Συμπληρώνεται κατά την κρίση της αναθέτουσας,     άλλως διαγράφεται. 

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

104 Πρβ. υποσημείωση 9 της παρούσας και άρ. 50 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

105 Πρβλ παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο; “η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να εξαγοράσει 
τις μελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
έργου βάσει των μελετών αυτών”. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή επιφυλάσσεται ως προς την εφαρμογή της ως άνω 
διάταξης, καθώς δεν προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι άσκησης της συγκεκριμένης δυνατότητας.   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ: ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙ ΑΑΣΣ   

ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤ ΩΩΝΝ   ((ΕΕ .. ΕΕ .. ΛΛ .. ))   ΑΑΓΓ ΙΙ ΟΟΥΥ   

ΚΚΗΗΡΡΥΥΚΚΟΟΥΥ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2 Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 
(αριθμ. Ενάρ. Έργου : 2017ΕΠ08810037, 
ΕΠ0881)και  είναι ενταγμένο στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020», με κωδικό MIS 
5008904, συγχρηματοδοτείται από 
Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙ ΧΤ ΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙ ΑΣ  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

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

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

Ο Δήμος Ικαρίας 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ   ΕΕΠΠΕΕ ΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ   ΛΛΥΥΜΜΑΑΤΤ ΩΩΝΝ   ((ΕΕ ..ΕΕ ..ΛΛ .. ))   ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ   ΚΚΗΗΡΡΥΥΚΚΟΟΥΥ 

Εκτιμώμενης αξίας  

Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες 

(1.870.000,00 €), (χωρίς Φ.Π.Α. ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και  

β) τους όρους της παρούσας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. 

Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτων Φορέας: Δήμος Ικαρίας  

Οδός  : Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 

Ταχ. Κωδ. : 83300 

Τηλ. : 2275350418 

Telefax : 2275022202 

E-Mail : ngkatsafaros@hotmail.com  

Πληροφορίες:  : Νικόλαος Κατσάφαρος  

Σύμφωνα με την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν. 
3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ), τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου εκ μέρους του αναθέτοντος φορέα, Δήμου 
Ικαρίας, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου :. Δήμος Ικαρίας 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: σύμφωνα με την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ) και τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-2013) Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή σύμφωνα την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 
99 Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ) και 
τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-2013), είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , 
που έχει έδρα στη Σάμο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ίδιου Διατάγματος 
για άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ικαρίας.  

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : σύμφωνα με την από 24/11/2017 Σύμβαση Διαβαθμιδικής 
Συνεργασίας του άρθρου 99 Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Ικαρίας και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
(ΑΔΑ: 6ΛΦΤ7ΛΩ-Ξ3Τ) και τις διατάξεις του Π.Δ.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α΄/31-1-2013), είναι το Τμήμα 
Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου. 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.  

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες 
ή στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες3 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
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Άρθρο 2:  Έγγραφα  της σύμβασης και τεύχη 

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ4, 

β) η παρούσα διακήρυξη καθώς και ο πίνακας συμμόρφωσης της μελέτης του Παραρτήματος της 
παρούσας, 

γ) το τεύχος των τυχόν τροποποιήσεων μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης του αρ. 20Α της 
παρούσας 

δ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5 

ε) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 

στ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

η) τεύχος υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης 

θ) Κανονισμός Μελετών Έργου  

ι) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) του 
προς ανάθεση έργου 

ια) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 

ιβ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ιγ) το υπόδειγμα ….6 

ιδ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιε) η τεχνική μελέτη7 

ιστ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον 
αναθέτοντα φορέα  επί όλων των ανωτέρω 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης8 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής του έργου 
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi.910 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6/5/201911 ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  15/5/2019 12 

Άρθρο 3 : Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου  προσφοράς 

3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» και 

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά. 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει 
να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 

3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, τα δε στοιχεία και 
δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- 
Μελέτη» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας. 

 Τα στοιχεία αμφότερων των (υπο)φακέλων υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά 
σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.   
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής13. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου PortableDocumentFormat (PDF). 

δ) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς- Μελέτης και της 
Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά 



 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σελίδα 7 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  

υπογράφονται από τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα 
πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 
σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά- 
Μελέτη και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά 
υποβάλλεται στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 
ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 
προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

ε) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης.14 

στ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6 Απόσυρση προσφοράς 

 Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς τον 
αναθέτοντα φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF) που φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης του 
αναθέτοντα φορέα, μετά από σχετική απόφαση του αναθέτοντα φορέα, ο οποίος αποδέχεται το 
σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς 
στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 

Άρθρο 4:  Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ Κατακύρωση/ 
Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί στους 
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ταυτόχρονη  ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» και του υποφακέλου 
«Οικονομική Προσφορά» χωρίς να παρέχουν πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των οικονομικών 
φορέων προς τους λοιπούς προσφέροντες. 

γ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», 

τον σχετικό κατάλογος μειοδοσίας, και τον αποστέλλει στους προσφέροντες και στον αναθέτοντα 
φορέα. 

δ) Όλες οι οικονομικές προσφορές, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της 
επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.  
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ε) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
εργάσιμες ημέρες. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
οικονομικών προσφορών, ελέγχει, με βάση την σειρά μειοδοσίας, για τους πέντε (5) πρώτους, την 
πληρότητα και συμφωνία των μελετών (ήτοι των τεχνικών προσφορών), που υποβλήθηκαν με βάση 
τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελετών Έργου», 
διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη των μελετών σε αυτά15 (πίνακας συμμόρφωσης), χωρίς 
βαθμολόγηση και καταγράφει το αποτέλεσμα στο ίδιο ως άνω πρακτικό. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του 
ν. 3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή 

τη ματαίωση της διαδικασίας), και υποβάλλει στον αναθέτοντα φορέα το σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.16 

θ) Στη συνέχεια, ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών προσφερόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο 
αναθέτων φορέας επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που 
θα τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- Κατακύρωση - Πρόσκληση 
για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός είκοσι (20) ημερών17 τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης18. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στον αναθέτοντα φορέα.  

γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 
“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

i) Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 
ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 19 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του αναθέτοντος φορέα για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του 
αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 
της παρούσας. 

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

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στον αναθέτοντα φορέα για τη λήψη απόφασης. 

 Ο αναθέτων φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των 
αποφάσεων  αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201320, 
ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται21, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική πρόσκληση του αναθέτοντος φορέα , 
μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, προκειμένου να  
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι 
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο22. Με την ίδια απόφαση καλείται ο ανάδοχος όπως 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του ο 
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αναθέτων φορέας προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” 
του υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 316 του ν.4412/2016. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 317 του ν. 
4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του 
αναθέτοντος φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του23.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης24. 

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

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 
μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Ο αναθέτων φορέας, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ 
της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα  και με την παρ. 1 του άρθρου 9 
του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών του αναθέτοντος φορέα και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής25. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης  της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου26. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και ο αναθέτων φορέας, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αί τησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντος φορέα, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 
4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 316 και 135 
του ν. 4412/2016. 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα Διακήρυξη 

3. Το τεύχος των τυχόν τροποποιήσεων μετά τη διαδικασία της διαβούλευσης του αρ. 20Α 
της παρούσας 

4. Η Οικονομική Προσφορά 

5. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

6. Ο Κανονισμός Μελετών του Έργου 
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7. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων(Ε.Σ.Υ.) 

8. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους 

9. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

10. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

11. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου 

12. Η τεχνική προσφορά – μελέτη 

13. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

Άρθρο 6 :  Γλώσσα διαδικασίας 

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

6.2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

6.3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο27.. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του 
ν.4250/2014. 

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

6.5. Η  επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»28 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
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- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,29 

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

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

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  
ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), 

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

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )30 

- του ΠΔ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

- της με αρ. 117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το 
π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 
20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 31, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις32, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά.  

7.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 
ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

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

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. 
Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ08810037). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020, με κωδικό MIS 5008904 και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. .33 

 Το έργου υπόκειται στις κρατήσεις34 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , καθώς και της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθ. 
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 
2235). 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. 
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο 
της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9 :  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Ο αναθέτων φορέας35 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργίας ‘’Επικοινωνία” του υποσυστήματος να συμπληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της 
τεχνικής και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 
4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα36, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Η με Α.Π. οικ. 1911/01-09-2017 Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020 ».37 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. 

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

Τίτλος του έργου 

Ο τίτλος του έργου είναι: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται38 σε 1.870.000,00 € 

και αναλύεται σε: 

Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών: 1.377.072,72 € 

- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 247.873,09 € 

- Απρόβλεπτα39 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών 

και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε), που αναλώνονται σύμφωνα  

με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/201640. 243.741,87 € 

- ΣΥΝΟΛΟ :  1.868.687,68 € 

- Αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.:  1.312,32 € 

 ΣΥΝΟΛΟ :  1.870.000,00 €  

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Θέση γηπέδου κατασκευής της Ε.Ε.Λ. : Άγιος Κήρυκος Δήμου Ικαρίας περί τα 3,30 km δυτικά της 
πόλης του Αγίου Κηρύκου, στην περιοχή Μοναστήρι Λευκάδας. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Αντικείμενο της εργολαβίας που θα συσταθεί με τη Σύμβαση είναι η κατασκευή της εγκαταστάσεως 
επεξεργασίας των λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Πόλεως Αγίου Κηρύκου καθώς και του οικισμού των Θέρμων, 
που ανήκει στο Δήμο Ικαρίας του Ν. Σάμου. Τα κατασκευαζόμενα έργα εμφανίζονται στα σχέδια τα 
οποία συνοδεύουν την παρούσα εγκεκριμένη μελέτη. 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι: 

α.  Η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του έργου με το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. και τα οριζόμενα 
στο Π.Δ. 696/1974 και στον Ν.4412/2016. 

β. Όλες οι εργασίες που προκύπτουν από την πιστή τήρηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων. 

γ.  Γενικές χωματουργικές εργασίες εκσκαφές εκβραχισμοί – καθαιρέσεις / αποκαταστάσεις για 
την κατασκευή των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας, διαμόρφωση του χώρου εργασιών, 
εκσκαφές θεμελίων – επιχώσεις, αντιστηρίξεις, καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, αντλήσεις κλπ. 

δ.  Κατασκευή της υποδομής και της ανωδομής των διαφόρων επί μέρους μονάδων 
επεξεργασίας της εγκαταστάσεως συμπεριλαμβανομένων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές που 
συνοδεύουν τη Διακήρυξη. 

ε.  Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του συνόλου του 
απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του βιολογικού 
καθαρισμού λυμάτων και ηλεκτρολογικών πινάκων και υποπινάκων ελέγχου και 
αυτοματισμού όλων των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας καθώς και του Κεντρικού Πίνακα 
Ελέγχου των εγκαταστάσεων και του συστήματος αυτοματισμού (PLC). 
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στ.  Πλήρης κατασκευή των δικτύων των αγωγών των εγκαταστάσεων, δηλαδή των αγωγών 
διασυνδέσεως των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας για τη μεταφορά λυμάτων, ιλύος, 
στραγγιδίων κλπ., του βιομηχανικού νερού εκπλύσεων, του δικτύου πυροσβέσεως και 
αρδεύσεως των χώρων πρασίνου εντός του χώρου των εγκαταστάσεων, των δικτύων 
αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων, των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 
μεταδόσεως σημάτων ελέγχου και τηλεχειρισμού μετά των φρεατίων ελέγχου. 

ζ.  Κατασκευή του συνόλου των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, δηλαδή 
εκσκαφές, γενικές διαμορφώσεις (υψομετρικές τακτοποιήσεις κλπ.) με την κατασκευή των 
απαραίτητων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου απαιτείται καθώς και 
δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας. Η οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση του εσωτερικού δικτύου 
οδοποιίας θα γίνουν με παρούσα εργολαβία.  

η. Κατασκευή των έργων υποδομής που θα περιλαμβάνουν, έργα ηλεκτροφωτισμού και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έργα άρδευσης των περιμετρικών ζωνών πρασίνου 
καθώς και των λοιπών χώρων πρασίνου μεταξύ των μονάδων επεξεργασίας. 

θ. Κατασκευή των έργων περίφραξης του χώρου των εγκαταστάσεων και της περιμετρικής 
δενδροφύτευσης. 

ι. Όλες οι προσωρινές εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, 
περιλαμβανομένων προσωρινών γραφείων κλπ. 

κ.  Όλες τις απαραίτητες εργασίες διασύνδεσης του παρόντος έργου με τα δίκτυα ΟΚΩ καθώς 
και με το δίκτυο λυμάτων και τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. 

λ. Η θέση σε ικανοποιητική λειτουργία του έργου κατόπιν επιτυχούς εξαμήνου δοκιμαστικής 
λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να 
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 337 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 337 
και 156 ν. 4412/2016.  

Για τις νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 6 του 4412, ορίζεται σταθερός συντελεστής σ = 0,70, 
ποσοστού 30% (σε καμία περίπτωση ο εν λόγω συντελεστής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,90). 41 

Άρθρο 12:  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας42. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13:  Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του 
ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο 
το έργο ή για τμήματα του έργου (εφόσον προβλέπεται η υποδιαίρεση του έργου σε 
περισσότερα τμήματα)  συντάσσεται  και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016. 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 43 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.44 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
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Άρθρο 14:  Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψηπροσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.45. 

Άρθρο 15:  Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 37.400 €. 46 

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

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν , σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον κύριο του έργου που είναι ο Δήμος Ικαρίας, προς τον οποίο απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ)την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης),  

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

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

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται. 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20/4/2020, ημέρα 
Δευτέρα., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας  μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 
Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και 
στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως 
δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.  

15.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/201647. 
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Άρθρο 16:  Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)48  

16.1 Είναι δυνατή η χορήγηση στον ανάδοχο έντοκης προκαταβολής (έως ποσοστό 5%)49 της αξίας της 
σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα 
έξοδα εκκίνησης του έργου μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από αυτόν επί τόπου του έργου, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 150 και της παρ. 1 δ), του άρθρου 302 του 

ν. 4412/2016.50.  

16.2 Δεν προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση 

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

το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη 
του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.51 

Άρθρο 17Α:  Έκδοση εγγυητικών 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.52 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από ένα ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
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Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους53. 

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

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών54 ορίζεται η 21/5/2019, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00μμ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  27/5/2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ55  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και 
η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 
αναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
και αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής του έργου, 
εφόσον διαθέτει, καθώς και στο ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή 
η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 
ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών56, από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 57 (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και η παρούσα Διακήρυξη 
δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα του φορέα κατασκευής του έργου 
(http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi), σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο58, σύμφωνα με το 
άρθρο  296 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα φορέα και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/diagonismoi
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Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης  

1. Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου ο αναθέτων φορέας να προβεί σε 
παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στη Σάμο στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάμου, Δερβενακίων & Α. Αλέξη - Διοικητήριο Σάμου, στις 21/3/2019, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00πμ 59  

2. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει 
τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και 
συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της 
κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι 
προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν  συνιστούν κώλυμα για 
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.  

3. Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που 
υποβλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

α) εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες 
παρατηρήσεις, συνεχίζει τη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα έγγραφα της σύμβασης 
εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της 
σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων 
από τους οικονομικούς φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες επουσιώδεις 
τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινοποιείται, με απόδειξη, σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
που έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 
φορέα κατασκευής του έργου. Στο ως άνω τεύχος μπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της 
δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία με τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με 
το άρθρο 20 της παρούσας60,  οι προθεσμίες των οποίων ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) 
ή  

γ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήπο τε στοιχείο των 
εγγράφων της σύμβασης, ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλματα και ελλείψεις.  

4. Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από τους οικονομικούς φορείς 
τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συμβατικά στοιχεία και δεν χρησιμοποιούνται για ερμηνεία της 
σύμβασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια 
επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών61 που 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩ Ν & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  62 
έργων και που είναι εγκατεστημένοι σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.63, 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 
να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 
περιπτώσεων: 

22.A.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη64 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία,65 όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

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

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

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου66. 

22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

22.Α.2α  Ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
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με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ67. 

22.A.3 Δεν παρέχεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων του αρ. 73 παρ. 3 του Ν4412/16 

22.Α.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, προσφέρων σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:68 

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

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας έχει αποδείξει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 
4412/2016), 69  

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας, παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού)70 .  
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22.Α.6 Ο αναθέτων φορέας αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 

 Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.71 

22.Α.7 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
22.Α.1, 22.Α.2γ και 22.Α.472μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

22.Α.9 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 73 

22.Β Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις 
κατηγορίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. 74 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια75 

 Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, 
συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια 
στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
Τα πάγια στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά 
μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή 
της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 
πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά 
συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της 
επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3669/2008. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας πρέπει να ικανοποιείται τουλάχιστον από ένα εκ των μελών της 
ένωσης. 
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 Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα76 

 Οι προσφέροντες πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τεχνικούς με προσόντα 
ισοδύναμα των παρακάτω βαθμίδων εμπειρίας του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) 
που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: 

 α) τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο 
(2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, για την κατηγορία έργων 
«Υδραυλικά» και 

β) τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο 
(2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας για την κατηγορία έργων 
«Ηλεκτρομηχανολογικά» και 

γ) τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας για την κατηγορία έργων «Καθαρισμού και 
επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων». 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την αντιστοίχιση σε συγκεκριμένη βαθμίδα εμπειρίας του Μ.Ε.Κ. 
καθορίζονται στα άρθρα 107, 109 και 110 του ν. 3669/08. 

22.Ε.  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης77 

 Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Ο αναθέτων φορέας ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες 
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι78  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα). 

Άρθρο 23:  Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής79 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν 80. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης81. 

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό 
του ΤΕΥΔ και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α έως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 482  του άρθρου 22 Α.  

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από τον αναθέτοντα φορέα, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας83: 

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

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

β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)84σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

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

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 
εξέλιξη85. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση86 περί του ότι δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα87. Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 
τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 
λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 
υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. . 

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

γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2288 : πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 
που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 
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κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 
φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων89.  

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

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

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

ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2290, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού91.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2292, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από 
τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2293 

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

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

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

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

Ειδικότερα: 

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

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

αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές.  
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ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

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

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

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

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

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

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

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

23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του άρθρου 22.Β 

α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
στις κατηγορίες : 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
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23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ : 

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

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 94 

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

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά 
τις κείμενες διατάξεις  

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

γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, σε: 

2η και άνω  τάξη για έργα  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 

1η και άνω  τάξη για έργα  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 

Α1 και άνω  τάξη για έργα  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ  

 & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει  
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 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 95 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο 
ορισμένων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την 
απόδειξη των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα 
αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

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

γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
του άρθρου 22.Ε96 

 Δεν απαιτούνται στην παρούσα σύμβαση. 

23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία 
υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 
σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 
για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει.  

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή δ ιαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από 
την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  

β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 97: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά 
δεν καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.98 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).99 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
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23.11 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005» . 100 

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 

(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά- Μελέτη» 

(γ) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει101 τα ακόλουθα:  

- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά- Μελέτη” περιέχει οριστική μελέτη όλων των 
απαραίτητων έργων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μελετών Έργου.  

24.4 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες. 

Επίσης στον υποφάκελο περιέχεται ανάλυση της κατ’ αποκοπή προσφοράς από το οικονομικό 
φορέα, προκειμένου να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα θα 
προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΕΣΥ. 102 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 

25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3 Στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται η καταβολή απευθείας στον υπεργολάβο της αμοιβής του 
για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον 
ανάδοχο.103 

25.3 Ο αναθέτων φορέας  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 
για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του 
ν. 4412/2016. 

Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την Α.Π. 116/26-10-
2018 (ΑΔΑ : 6ΓΨΠΩΕ4-ΦΩΣ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ικαρίας104. 

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

26.3 ..................................................................................105 

ΣΑΜΟΣ  15/2/2019 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ 
 Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε   

Με την Α.Π. 116/26-10-2018 (ΑΔΑ : 6ΓΨΠΩΕ4-ΦΩΣ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ικαρίας  
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1 Για την έννοια των “άνω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων, πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 28  του ν.4412/2016.  

2 Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή 
κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 
ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το 
δημοπρατούμενο έργο. 

3  Μέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος. 

4 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι 
την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, 
μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη 
διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

5 Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
(Β' 3698/2016) 

6 Η περίπτωση ια) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή περιλάβει 
υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, πχ εγγυητικών επιστολών. 

7 Στην τεχνική μελέτη περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των περ. Α και Β του αρ. 50 παρ. 1, καθώς και τα στοιχεία των 
περ. Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.13 του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 45 του ν. 
4412/2016. Σημειώνεται ότι, για τη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων των ως άνω περιπτώσεων, πριν από 
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, απαιτείται γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας 
αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον στην αναθέτουσα αρχή δεν 
υφίσταται τεχνικό συμβούλιο. Πρβλ. άρ. 50 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

8  Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 

9 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα 
έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα 
της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο 
ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  
προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από 
…………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

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

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

12  Συμπληρώνεται η έκτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Σε περίπτωση 
επισπευσμένης διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, αντί της έκτης, η τέταρτη 
ημέρα (άρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη 
αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβ. και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΥΑ (3821 Β').  

                                                 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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13  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

14 Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την 
υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

15 Πρβλ και παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις του άρθρου 50, οι 
υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, κατά 
τον παρόντα νόμο, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικές με όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή και τα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

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

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

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

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

20 Η φράση  “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις 
οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως 
διαγράφεται. 

21 Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον 
προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 
107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).  

22 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην 
περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 

23  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 
116).  Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

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

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

26  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 

27 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

28 Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

29 Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 

30 Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το ΠΔ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

31  Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 
ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

32 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 
διακήρυξης. 

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

34 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

35 Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.). 

36 Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 

37 Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον 
αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 
της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου ΠΔ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που 
εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και 
άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”." 

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

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

40 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

41 Πρβ άρθρο 156 παρ. 5 ν. 4412/2016. Σημειώνεται ότι η Αρχή επιφυλάσσεται ως προς τον τρόπο εφαρμογής της εν 
λόγω διάταξης.  

42 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 
εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

43 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 

44 Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 
προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

45 Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 50, η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης του 
υπόψη άρθρου αφορά μόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της 
μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς βαθμολόγηση. 

46 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 
το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 

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

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

49 Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 
25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 
δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

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

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

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

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

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

55 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά 
την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

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

57 Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 

58 Σύμφωνα με την περ. (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και την παρ. 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 
εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15 ν. 3669/2008 
στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 
της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

59 Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών Πρβλ. άρθρο 68 παρ. 1 του 
ν. 4412/2106. 

60 Σημειώνεται ότι διατίθεται ειδικό τυποποιημένο έντυπο ΕΕ 

61 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 
τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  

62 Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους 
ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

63 Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 

64 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 
Επισημαίνεται ότι, στο ΤΕΥΔ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

65  Στο Μέρος ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε.Σ ( Λόγοι Αποκλεισμού ) αντί του όρου “δωροδοκία”, αναγράφεται ο όρος “διαφθορά” καθώς 
δεν έχει διορθωθεί με αντίστοιχο διορθωτικό ο Κανονισμός 2016/7 , όπως η Οδηγία 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 

66 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του 
ν. 4497/2017. 

67  Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

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

69 Σημειώνεται ότι, στο Κεφάλαιο Γ του ΤΕΥΔ ( Λόγοι που σχετίζονται με Αφερεγγυότητα, Σύγκρουση Συμφερόντων ή 
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Επαγγελματικό Παράπτωμα ), οι συγκεκριμένες καταστάσεις αναφέρονται με παρόμοια ορολογία ως εξής: α) έχει 
κηρύξει χρεοκοπία, ή β) υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, ή  γ) έχει υπαχθεί σε 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή δ) βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή ε) τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή στ) έχουν ανασταλεί οι δραστηριότητές του  

70 Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 
ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποποίησης των μετοχών των Α.Ε. και συμπληρώνεται στο 
Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ ( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. 



 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σελίδα 40 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  

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

81 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

82 Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. 
άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

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

84 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

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

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

87 Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 

88 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

89 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

90 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 

91 Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια 
από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της δημόσιας σύμβασης.  

92 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

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

94  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 

95  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 

96 Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του 
ν. 4412/2016. 

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

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

99 Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 

100 Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αρ. 80 του ν. 
4412/2016, αλλά υποβάλλεται πριν την υπογραφή της σύμβασης..  

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

102 Πρβλ. άρθρο 95παρ.2γ του ν. 4412/2016.  Συμπληρώνεται κατά την κρίση της αναθέτουσας,     άλλως διαγράφεται. 

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

104 Πρβ. υποσημείωση 9 της παρούσας και άρ. 50 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

105 Πρβλ παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο; “η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να εξαγοράσει 
τις μελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
έργου βάσει των μελετών αυτών”. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή επιφυλάσσεται ως προς την εφαρμογή της ως άνω 
διάταξης, καθώς δεν προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι άσκησης της συγκεκριμένης δυνατότητας.   
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

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

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

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

1.1.3 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 κλπ), 
νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, 
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, 
εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών 
υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
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Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

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

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

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.1.9 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  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην μελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης  (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, 
εργασία κλπ.) 

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

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

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

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

1.1.13 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. κλπ.),  

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

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

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

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

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

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

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του 
έργου.  

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

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή 
των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές 
κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, 
καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας 
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και 
παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

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

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

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται. 

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

1.1.22 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.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
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1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο 
και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.24 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 κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 
τις εργοταξιακές οδούς που 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 τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

1.1.28 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 ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 
Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 
όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.1.32 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 κλπ), 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. 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 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.λ.π. , 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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 
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1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 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: 

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 
PVC, GRP κλπ 

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 
σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το 
λόγο: 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου 
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2. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

Α.Τ. 1 

Αρθρο ΝET ΟΙΚ 20.02     Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την  δημιουργία  
υπογείων κλπ χώρων,  

                          Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 100%  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών 
έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης 
μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του 
εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών 
ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών. Επιμέτρηση με 
λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

2,80 + ΜΤΦ : 15 km x 0,19 €/m3.km = 5,65 €/m3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε  και εξήντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικώς: 5,65 €  

 

Α.Τ. 2 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.03.03       Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες,  

                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117 100% 

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την 
προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 
0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες 
σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση 
έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ 
και μετά την εκσκαφή. 

22,50 + ΜΤΦ : 15 km x 0,19 €/m3.km = 25,35 €/m3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

Αριθμητικώς: 25,35 €  

 

Α.Τ. 3 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.17      Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054 100% 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού εξοπλισμού 
(δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθμη ηρεμίας τους 
είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), 
καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
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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 : 

2,00 + ΜΤΦ : 15 km x 0,19 €/m3.km = 4,85 €/m3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά 

           Αριθμητικώς: 4,85 € 

 

Α.Τ. 4 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.18.01      Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055 100% 

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 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό 
εξοπλισμό) 

25,00 + ΜΤΦ : 15 km x 0,19 €/m3.km = 28,85 €/m3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

           Αριθμητικώς: 28,85 €  

 

Α.Τ. 5 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου 
δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών) 

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. 

Α.Τ. 5.1 ΝΕΤ ΥΔΡ 3.15.01   Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065 100% 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

   ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και είκοσι λεπτά - Αριθμητικώς: 1,20   

Α.Τ. 5.2 ΝΕΤ ΥΔΡ 3.15.02   Σε βραχώδη εδάφη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055 100% 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

   ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα  - Αριθμητικώς: 4,00 
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Α.Τ. 6 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 2.01  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση    

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071 100% 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

0,36 + ΜΤΦ : 15 km x 0,19 €/m3.km = 3,21 €/m3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία και είκοσι ένα λεπτά 

 Αριθμητικώς:  3,21 

 

Α.Τ. 7 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 2.02  Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6072 100% 

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας 
κατασκευής (κατά περίπτωση),  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

0,41 + ΜΤΦ : 15 km x 0,19 €/m3.km = 3,26 €/m3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία και είκοσι έξι λεπτά 

 Αριθμητικώς:  3,26  

 

Α.Τ. 8 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.03   Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066 100% 

 Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των 
προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή 
χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,40  

 

Α.Τ. 9 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 100% 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο απόθεσης, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Περιλαμβάνεται η 
τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του 
εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του 
αποθεσιοθαλάμου. 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικώς:  0,20  
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Α.Τ. 10 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 100% 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

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

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

11,00 + ΜΤΦ : 45 km x 0,19 €/m3.km = 19,55 €/m3 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαεννέα και πενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19,55 

 

 

 2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ# 

 

Α.Τ. 11 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01    Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301  100% 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών 
έργων από σκυρόδεμα, 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 ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυασμού 
αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα 
τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. 
Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μη προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και 
λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση 
του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη 
χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 
(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία 
ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
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- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων 
και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών 
στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ  

 (Αριθμητικώς):8,00   

 

Α.Τ. 12 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.02    Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302 100% 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με καμπύλες 
επιφάνειες απλής καμπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς ή σκουφοειδούς 
διατομής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το 
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα"και 01-04-00-00 "Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 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 εργασιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή διακίνηση 
του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την μελέτη 
χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 
(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία 
ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμό 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 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς καμπύλες επιφάνειες και δεν εφαρμόζεται όταν 
χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ  

 (Αριθμητικώς): 18,00   
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Α.Τ. 13 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος  

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 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 
αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην 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.  

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: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

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. 

Α.Τ. 13.1 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10   

                                  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6323  100% 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε 

     (Αριθμητικώς):65,00 
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Α.Τ. 13.2 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   

                                  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6326  100% 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα πέντε 

     (Αριθμητικώς):75,00  

Α.Τ. 13.3 ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   

                                  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6327  100% 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα 

     (Αριθμητικώς):80,00  

 

Α.Τ. 14 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26  Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 σκυροδεμάτων  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6311 100% 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών 
υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα 
με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε 
μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-
01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 
των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 
βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 
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Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από 
την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν 
στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπει την ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς):0,95 

 

 

 3.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ # 

 

Α.Τ. 15 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.23.04   Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα 
(στεγανωτικό μάζας)  

           Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.1 100% 

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των 
διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν 
αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.   

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
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- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυροδέματος 
(ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή 
εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.  

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών 
εκάστου των ως άνω υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg) Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2, με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς):0,50 

 

Α.Τ. 16 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β-36  Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2411 100% 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση ρολού, 
βούρτσας ή πιστολέτου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή 
πεπιεσμένου αέρα,  

 η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με χρήση 
του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

 η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  

 η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 
lt/m2 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1,60 

 

Α.Τ. 17 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 100% 

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) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα 

 (Αριθμητικώς): 14,00 
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Α.Τ. 18  

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.10.03   Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος 
(εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα) 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6401 100% 

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την προστασία της 
κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που καθορίζονται στο 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση 
υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν σήμανση CE. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από 
ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας εύκαμπτου ελαστικού τσιμεντοειδούς κονιάματος 
υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, 
κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Είκοσι 

 (Αριθμητικώς):  20,00 

 

Α.Τ. 19 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.02.02     Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 
εσωτερικού τύπου (Waterstops) πλάτους 240 mm 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373 100% 

Εύκαμπττες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, εσωτερικού τύπου, από  PVC-Ρ 
(πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: συνθετικό ελαστικό), σύμφωνα με 
το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 7865-2, ή 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωματωμένες και στερεωμένες περί το μέσον της  διατομής του στοιχείου (τοιχώματα 
και πυθμένες διωρύγων, δεξαμενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από σκυρόδεμα κλπ). σύμφωνα με την μελέτη, 
τις οδηγίες του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα (waterstops)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαμόρφωση του ξυλοτύπου 
για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις με παράθεση, συγκόλληση 
ή ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, τα υλικά συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και 
και η απομείωση και φθορά των ταινιών.  

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ταινίας, πλήρως τοποθετημένης. 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Δεκαεπτά και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 17,50 €  

 

Α.Τ. 20 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.03.01     Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με ελαστομερές υλικό 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373 100% 

Σφράγιση αρμών επενδύσεων διωρύγων, κιβωτιοειδών οχετών και πάσης φύσεως στοιχείων κατασκευών 
από σκυρόδεμα με χρήση ελαστομερούς υλικού με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως με υψηλή αντοχή στις 
συνθήκες περιβάλλοντος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κλπ), 
εφαρμοζόμενο εν ψυψρώ, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού και την ΕΤΕΠ 08-
05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια της  πολυουρεθανικής βασεως μαστίχης και του αντιστοίχου ενισχυτικού πρόσφυσης 
(primer), άν απαιτείται 

 η προμήθεια εμφρακτικού παρεμβύσματος (κορδονιού) από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο για την 
έμφραξη του διακένου του αρμού (όταν δεν έχουν τοποθετηθεί εύκαπτες λωρίδες πλήρωσης τύπου 
Flexcell) 

 ο επιμελής καθαρισμός του αρμού και η προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και 
χωρίς σαθρά μέρη  
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 η εφαρμογή του primer και η προετοιμασία και εφαρμογή του υλικού σφράγισης σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτού 

Η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά μέ βάση το άνοιγμα του αρμού.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους σφράγισης αρμού ονομαστικού διακένου 10 mm.  

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δέκα πέντε  

             (Αριθμητικώς): 15,00 € 

 

 

 

 4.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ# 

 

Α.Τ. 21 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.02    Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

         Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 100% 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση 
με ζύγιση) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2,80 

 

Α.Τ. 22 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.05.02     Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 

              Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 100% 

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μη διατομές και χαλυβδόφυλλα διαφόρων 
παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία. 

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή 
στραντζάρισμα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 
0,20€/kg. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων 
σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε 
μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των 
στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική 
συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09). 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 

(α)  στις φέρουσες και μη κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη.   

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, 
AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash 
racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.  

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα τυχόν 
δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου. 
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Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.   

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισμών του βάρους. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο  

 (Αριθμητικώς):2,00  

 

Α.Τ. 23 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.06   Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλύβδινων κατασκευών 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 100% 

Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2 
½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή 
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

Επισημαίνεται ότι η αμμοβολή των κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι λεπτά 

            Αριθμητικώς: 0,20 

 

Α.Τ. 24 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.07.01    Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών 

              Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 100% 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική 
συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή 
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των 
στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής 
προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

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

Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής 
απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται μετά 
την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):0,12   

 

Α.Τ. 25 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.08.01    Βαφή χαλύβδινων κατασκευών 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 100% 

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος 
ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".    

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

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-
02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο 
συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης 

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς):0,17   
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Α.Τ. 26 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.03     Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό χυτοσίδηρο ή 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ    08-07-01-05  "Βαθμίδες 
φρεατίων". Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε 
οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό 
κονίαμα.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς):2,10  

 

Α.Τ. 27 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.17.01  Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductile iron). 

          Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6623  100% 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεμαχίων, συνδέσμων και στηριγμάτων τυποποιημένων 
διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από 
κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.  

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή 
διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύνδεσης και οι ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2,50 

 

Α.Τ. 28 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6810 100%  

Κατασκευή κιγκλιδώματος υδραυλικών έργων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 40 
mm (σπείρωμα, thread size = 1 ½ ’’, dεξ = 48,3 mm, πάχος τοιχώματος 2,9 mm), και αντίστοιχα 
γαλβανισμένα κοχλιωτά ειδικά τεμάχια (γωνιές, σταυρούς και ταυ), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων (δύο οριζόντιοι 
σωλήνες και ορθοστάτες), των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και των κοχλιωτών πελματων έδρασης (με 
προανοιγμένες οπές για την διέλευση των αγκυρίων στερέωσης), η κοπή των σωλήνων στα απαιτούμενα 
μήκη, η διάνοιξη σπειρωμάτων, η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος και η στερέωσή του επί κατασκευών 
από σκυρόδεμα με χρήση τυποποιημένων βυσμάτων διαστελλομένης κεφαλής (διάνοιξη οπών στο 
σκυρόδεμα, προμήθεια και εφαρμογή των βυσμάτων).  

Περιλαμβάνεται επίσης η βαφή του κιγκλιδώματος (εφαρμογή ασταριού καταλλήλου για γαλβανισμένες 
επιφάνειες, π.χ. wash primer και δύο στρώσεων βαφής βάσεως αλκυδικής σιλικόνης). 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εφκατεστημένου και βαμμένου κιγκλιδώματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα 

 Αριθμητικώς:  60,00 
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Α.Τ. 29 

Αρθρο ΝET ΥΔΡ 11.12  Περίφραξη με συρματόπλεγμα   

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812 100% 

Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, αποτελούμενης 
από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 3 mm, ρομβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, 
βάρους 2,36 kg/m2) με ούγια στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόμενο σε πασσάλους από οπλισμένο 
σκυρόδεμα C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης (διαμέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά 
αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των 
πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

 η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθμης 
του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης 

 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:  14,50 

 

Α.Τ. 30 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.15 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής  προέλευσης. 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής 
προέλευσης", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Συναρμολογούμενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυμερές 
σκυρόδεμα, κλπ) με ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισμένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας 
φορτίου) με εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 

 Κατασκευή του συστήματος αποστράγγισης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 
"Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχημάτων - Ταξινόμηση, σχεδιασμός και 
απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης", με σήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

 Στοιχεία των καναλιών με κατάλληλα διαμορφωμένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση 
και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τμημάτων συναρμολογημένου καναλιού.  

 Προσημιωμένες θέσεις στο σώμα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες 
συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης με χρήση ειδικών εξαρτημάτων (του συστήματος τυποποιημένου 
καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως 
υλικών του συστήματος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, 
σύστημα "κλειδώματος"της εσχάρας, μεταλλικά εξαρτήματα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί 
αντιβιαβρωτική επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.   

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών 
(τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του 
δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση αμμοσυλλεκτών.  

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται με βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά 
ΕΝ 1433. 
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Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιμοποιούνται μόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση 
Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN) 

Κατηγορία Β: για πεζοδρόμους και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε 
φορτίο 125 kN) 

Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδρομίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση 
C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN) 

Κατηγορία D: για αμαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθμευσης βαρέων σχημάτων (ελάχιστη κλάση C400: 
αντοχή σε φορτίο 400 kN) 

Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώματα, αποβάθρες κλπ 
(ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 

Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδρομοι αεροδρομίων 
(ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρως τοποθετημένου καναλιού με επιμέτρηση κατά τον άξονά του. 

Α.Τ. 30.1  ΝΕΤ ΥΔΡ 11.15.01. Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας 
φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή 
χαλύβδινη γαλβανισμένη.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα και σαράντα λεπτά 

  Αριθμητικά: 50,40 

Α.Τ. 30.2  ΝΕΤ ΥΔΡ 11.15.02 Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας 
φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδονήντα τρία και πενήντα λεπτά 

  Αριθμητικά: 73,50 

 

 

 

 5.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΙΛΥΟΣ, ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ 

 

Α.Τ. 31 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U". Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας 
SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 
συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 
σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταυ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 
ειδικών τεμαχίων. 

Α.Τ. 31.1 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.10.01  Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες ΡVC-U,SDR 41,DN=110 mm  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1  100% 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία και εβδομήντα λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 3,70 

Α.Τ. 31.2 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.10.03  Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες ΡVC-U,SDR 41,DN=160 mm  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1  100% 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι και ογδόντα λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 6,80 

Α.Τ. 31.3 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες ΡVC-U,SDR 41,DN=200 mm  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2  100% 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα 

     (Αριθμητικώς): 9,00 

Α.Τ. 31.4 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.10.05  Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες ΡVC-U,SDR 41,DN=250 mm 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3  100% 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα και τριάντα λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 14,30  

Α.Τ. 31.5 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.12.06  Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες ΡVC-U,SDR 41,DN=315 mm  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4  100% 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο και δέκα λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 22,10 

 

Α.Τ. 32 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U  

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση 
από σωλήνες PVC-U". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών 
τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών 
τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 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, οι αγκυρώσεις και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μ.μ.) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής 
πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

Α.Τ. 32.1 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13.02.02  Ονομαστικής πίεσης 10 atm 

   & ονομαστικής διαμέτρου D63 mm 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1  100% 

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία και ενενήντα λεπτά 

    (Αριθμητικώς):3,90 
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Α.Τ. 32.2 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13.02.03  Ονομαστικής πίεσης 10 atm & ονομαστικής διαμέτρου D75 mm 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1  100% 

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα και εξήντα λεπτά 

      (Αριθμητικώς):4,60 

Α.Τ. 32.3 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13.02.05  Ονομαστικής πίεσης 10 atm & ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.1  100% 

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά και είκοσι λεπτά 

      (Αριθμητικώς):7,20 

Α.Τ. 32.4 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13.02.10  Ονομαστικής πίεσης 10 atm & ονομαστικής διαμέτρου D280 mm 

  Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6621.6  100% 

     ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο 

      (Αριθμητικώς):42,00 

 

Α.Τ. 33 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.02 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για 
την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση 
και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική 
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο 
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων 
και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = 
για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή 
για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
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. 
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Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 
δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 80  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

Α.Τ. 33.1 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.02.02  ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

    Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  100%  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία και σαράντα λεπτά 

   (Αριθμητικώς): 3,40 

Α.Τ. 33.2 ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.02.13   ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

    Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.6  100%  

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι και ογδόντα λεπτά 

     (Αριθμητικώς): 36,80  

 

Α.Τ. 34 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.18.02 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες   

         Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6630.1 100% 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, 
με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235 με χρήση χαλυβδοσωλήνων  με εξωτερική μόνωση με 
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική 
ρητίνη. 

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 χιλιόγραμμο 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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και ενενήντα πέντε λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 1,95 

 

Α.Τ. 35 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.19 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων  

        Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6630.1 100% 

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 διαμόρφωση των ειδικών τεμαχίων, την 
συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασμό στο όρυγμα 
για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου.  

Επιμέτρηση ανά χιλιόγραμμο 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. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία και είκοσι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 3,20 
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Α.Τ. 36 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες  

         Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6651.1 100% 

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) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα και εβδομήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4,70 

 

Α.Τ. 37 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.08  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές DN 250 mm 10 atm με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση 

                   Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100% 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με κέλυφος 
από χυτοσίδηρο με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm, 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. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια τριάντα 

 (Αριθμητικώς): 530,00 

 

 

6. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ # 

  

Α.Τ. 38 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)   

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 4622.1 100% 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί 
τόπου,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19,50  

 

Α.Τ. 39 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 

Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 4622.1 100% 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί 
τόπου,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

  (Αριθμητικώς): 33,50  
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Α.Τ. 40 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 49.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, 
σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών 
επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής 
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. Στην περίπτωση κατασκευής 
διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση 
εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση 
το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Α.Τ. 40.1 ΝΕΤ ΟΙΚ 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 100% 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

                                  (Αριθμητικώς): 16,80 

Α.Τ. 40.2 ΝΕΤ ΟΙΚ 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 100% 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

                                  (Αριθμητικώς): 19,70 

 

Α.Τ. 41 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 71.31  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7131 100% 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθμη από το 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) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα και είκοσι λεπτά  

            (Αριθμητικώς): 11,20 

 

Α.Τ. 42 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ  71.71  Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο  εργασίας 

                                               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 100% 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά 
περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα οκτώ λεπτά  

            (Αριθμητικώς): 0,68 

 

Α.Τ. 43 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 75.31.02  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7532 100% 

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, πάχους 2 cm, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, 
μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα 

            (Αριθμητικώς): 84,00 
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Α.Τ. 44 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 75.01.01  Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο  

                                                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7501 100% 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 
- 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, 
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 78,50 

 

Α.Τ. 45 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 74.95.02  Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο 

                                                Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7497 100% 

Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πλάτους έως 5 cm, πάχους 2 
cm.σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, 
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.μ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ και σαράντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 8,40 

 

Α.Τ. 46 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 73.33.01  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7331 100% 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας 
έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές".   

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με 
την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 31,50 

 

Α.Τ. 47 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 73.35  Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7326.1 100% 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή 
έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.Πλήρως περαιωμένη 
εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.Τιμή 
ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4,50 
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Α.Τ. 48 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 

                                       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  7373.1 100% 

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού 
δαπέδου πάχος 3,0 mm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή 
σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου και το 
στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.  

β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η υγρασία του να μην 
υπερβαίνει το 4%  

γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 gr/m2, ανάλογα με 
την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  
επίπαση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500 gr/m2).  

δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - αδρανών και ανάλωση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του ασταριού. 

ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την πρώτη, για την εξασφάλιση 
της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα  

            (Αριθμητικώς): 39,00 

 

Α.Τ. 49 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ  73.26.01  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα 

                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 100% 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", 
τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 
kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το 
πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με 
λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές 
των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών 
στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 33,50 

 

Α.Τ. 50 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 75.41.01  Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541 100% 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, 
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα  

            (Αριθμητικώς): 39,00 
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Α.Τ. 51 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 75.58.02  Σκαλομέρια μαρμάρου 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559 100%  

 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο 
ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, τα 
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, 
τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ λεπτά  

            (Αριθμητικώς): 18,00 

 

Α.Τ. 52 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.16  Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

                                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 100% 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο 
εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με 
γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο και είκοσι λεπτά  

            (Αριθμητικώς): 2,20 

 

Α.Τ. 53 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80  Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Α.Τ. 53.1 ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80.1  Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 100% 

    ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα  

                        (Αριθμητικώς): 9,00 

Α.Τ. 53.2 ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80.02  Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιοακριλικής βάσεως. 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 100% 

      ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα και δέκα λεπτά 

                (Αριθμητικώς): 10,10 
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Α.Τ. 54 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.54  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

                                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754 100% 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι και εβδομήντα λεπτά  

            (Αριθμητικώς): 6,70 

 

Α.Τ. 55 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7755 100% 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι και εβδομήντα λεπτά  

            (Αριθμητικώς): 6,70 

 

Α.Τ. 56 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 54.40.01  Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές  

               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1 100% 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από 
κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες 
στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας 
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια 

            (Αριθμητικώς): 200,00 

 

Α.Τ. 57 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 65.01.02  Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24 kg/m2 

                            Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 100% 

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 
πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους 
ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα. Το παρόν άρθρο έχει 
εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του 
εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς 
τοποθέτηση.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια 

            (Αριθμητικώς): 200,00 
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Α.Τ.58 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 76.27.01  Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18mm, (κρύσταλλο 5mm, κενό 8mm, 
κρύσταλλο 5mm) 

                     Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7609.02 100%  

Διπλοί υαλοπίνακες θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους : 18 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm), απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με 
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα 

            (Αριθμητικώς): 50,00 

 

Α.Τ. 59 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 54.75  Εντοιχισμένες ντουλάπες 

         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 100% 

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης ή 
φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά 
κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης.  

Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται ιδιαιτέρως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό δώδεκα 

            (Αριθμητικώς): 112,00 

 

Α.Τ. 60 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 54.72  Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά 

         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 100% 

Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων μονόφυλλα ή πολύφυλλα 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τετράξυλο (κάσσα) 
5x6,5 cm με περιθώρια (περβάζια) 2x5 cm συνολικού πάχους 3 cm, με σκελετό από λευκή ξυλεία διατομής 
2,5x7 cm και τραβέρσες 2,5x5 cm ανά το πολύ 8 cm, επενδυμένα μέσα έξω με κόντρα πλακέ πάχους 4 mm 
και εν γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό έξι  

            (Αριθμητικώς): 106,00 

 

Α.Τ. 61 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 62.46  Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη 

                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, ανακλινόμενης ή 
τυλιγόμενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί προφύλαξης του μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο 
μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των 
διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως 
υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 16,80 
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Α.Τ. 62 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 62.30  Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 

                      Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ 6230 100% 

Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή λαμαρίνα 
ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα και είκοσι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 11,20 

 

Α.Τ. 63 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 61.29     Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης   

            Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 100% 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε ανοίγματος, 
σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) 
από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο 
σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, 
πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία και σαράντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 3,40 

 

Α.Τ. 64 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 72.31.01  Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα 

                                                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 100% 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη αυλακωτή λαμαρίνα λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα 
αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, 
στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) 
κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση 
μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή 
μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 
mm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 15,70 

 

Α.Τ. 65 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

                                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 100%  

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και 
η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και εξήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 5,60 



 

33 

 

Α.Τ. 66 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 79.14    Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα  

                                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 100% 

Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού, με τα υλικά επί τόπου του έργου την και εργασία. 
Για πολλαπλές στρώσεις, η παρούσα τιμή μονάδας πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό αυτών. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας, ανά στρώση  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και τριάντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 1,30 

 

Α.Τ. 67 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 79.45     Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης 
πάχους 50 mm 

                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 100% 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, 
χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα 

            (Αριθμητικώς): 14,00 

 

Α.Τ. 68 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 79.47  Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm  

                                             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 100% 

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 
mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα και ογδόντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 11,80 

 

Α.Τ. 69 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 79.48    Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm  

                                        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 100% 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα και τριάντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 12,30 
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Α.Τ. 70 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 23.03     Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά  

                                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2303 100% 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών 
πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών 
μερών. Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος 
των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 
0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε και εξήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 5,60 

 

 

7.  ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ# 

  

Α.Τ. 71 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Α20              Κατασκευή επιχωμάτων 

                                               Κωδικός αναθεώρησης     ΟΔΟ 1530 100% 

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους 
έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων" 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης, όπως 
θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 
90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή 
στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  

 Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ' 
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

 Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με 
κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί 
μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια. 

Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με 
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος . 

 Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν των 
ορίων που προβλέπει η μελέτη. 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης 
επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, 
καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
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 Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut and Cover, 
στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  

 Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   

 Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,95 

 

Α.Τ. 72 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β51              Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

                                               Κωδικός αναθεώρησης     ΟΔΟ 2921 100% 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή 
καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία 
θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής 
τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 
βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 
και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 
κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου 
ανά m3 άμμου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται 
ιδιαιτέρως. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8,80 

 

Α.Τ. 73 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Β52              Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων 

                                               Κωδικός αναθεώρησης     ΟΔΟ 2922 100% 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, 
πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και 
αρμολόγησης,  

 η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 - 
3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα και εξήντα 

 (Αριθμητικώς): 12,60 
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Α.Τ. 74 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ  Γ1.1             Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 

                                                Κωδικός αναθεώρησης     ΟΔΟ 3121Β 100% 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 

10,50 + ΜΤΦ : 45 km * 0,19 €/m3.km = 19,05 €/m2 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαεννέα και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19,05 

 
Α.Τ. 75 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Γ2.2             Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155) 

                                               Κωδικός αναθεώρησης     ΟΔΟ 3211Β 100% 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια 
έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

1,10 + ΜΤΦ 0,10m*45 km * 0,19 €/m3.km  = 1,95€/m2 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και ενενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1,95 

 
Α.Τ. 76 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Δ5.1           Ασφαλτική στρώση βάσης 

                                                Κωδικός αναθεώρησης     ΟΔΟ Ν4321Β 100% 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
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Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, Βάση πάχους 0,05 μ:  

6,50 + ΜΤΦ 0,05m*45 km * 0,19 €/m3.km  = 6,93€/m2  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι και ενενήντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6,93 

 

Α.Τ. 77 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Δ3           Ασφαλτική προεπάλειψη 

            Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟΝ 4110 100% 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1,10 

 

Α.Τ. 78 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Δ4                 Συγκολητική επάλειψη 

            Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟΝ 4120 100% 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0,42 
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Α.Τ. 79 

Αρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Δ8.1                Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟΝ 4521Β 100% 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της 
χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

7,00 + ΜΤΦ 0,05m*45 km * 0,19 €/m3.km  = 7,43€/m2 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά και σαράντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7,43 
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8.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ# 

 

Α.Τ. 80 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80         Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος ακαθάρτων με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, αποτελούμενο από αντλία ακαθάρτων και 
ηλεκτροκινητήρα ανάλογης με την αντλία ισχύος, με κοινό άξονα και μέσα σε κοινό κέλυφος, εξοπλισμένων 
με σύστημα τεμαχισμού στερεών, ανιχνευτικά στοιχεία βλάβης στα τυλίγματα του κινητήρα και στις θέσεις 
στεγανοποιήσεως και λιπάνσεως, τα καλώδια για την τροφοδότηση του κινητήρα και για τα ανιχνευτικά 
στοιχεία, πλήρες σύστημα για την ανάρτηση του συγκροτήματος, με ολισθητήρες για την ανύψωση του και 
διάταξη σύνδεσης με τον ωθητικό αγωγό και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα του, που με βάση τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την 
εγκατάσταση του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου αντλητικού συγκροτήματος. 

A.T. 
Σημείο 

λειτουργίας 

Θέση 
αντλίας  

Εγκατ
Ισχύς  

Τ.Ε. 

Προσαύξηση για 
pedestal, αντ/κα 

εργαλεία 
διακόπτη, 

πλοτήρα κ.λ.π. 

Προσαύξησ
η για 

μοκροϋλικά, 
δοκιμές 

Τεχνίτης 
(003) 

Βοηθός 
τεχνίτη 
(002) 

Τιμή 
Εφαρμογή

ς 

 m3/hr m  KW Ευρώ   ώρες ώρες Ευρώ 

80.1 98,6 12,9 
Ανακυκλ
οφ ιλύος 

6,00 3.500 0,15 x 3.500 0,05 x 3.500 6 x 19,87 6 x 16,84 4.420,26 

80.2 10,0 8,5 
Απομακρ. 
Επιπλεόντ. 

Δ.Τ.Κ. 
1,30 1.250 0,15 x 1.250 0,05 x 1.250 6 x 19,87 6 x 16,84 1.720,26 

 

Α.Τ. 81 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Αντλητικό σύστημα ξηρού τύπου προοδευτικής κοιλότητας (κοχλιωειδής) 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός αντλητικού συστήματος τύπου 
MONHO με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, συμφωνά με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, αποτελούμενο από αντλία ξηρού τύπου προοδευτικής 
κοιλότητας, ηλεκτροκινητήρα ανάλογης ισχύος, βάση στερεώσεως του συγκροτήματος και διάταξη σύνδεσης 
με τον ωθητικό αγωγό και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα του, που με βάση τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάστασή του και την 
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου αντλητικού συγκροτήματος. 

Σημείο λειτουργίας 8,50 m3/hr 
και 1000 mbar (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 3.200  =         3.200,00 

Προσαύξηση για 
μικροϋλικά δοκιμές 5%   τεμ. 0,05 x 3.200  = 160,00 

Τεχνίτης (003)    ώρες 10 x 19,87  = 198,70 

Βοηθός Τεχνίτη (002)   ώρες 10 x 16,84  = 168,40 

                  3.727,10 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά κ δέκα λεπτά 

            Αριθμητικώς: 3.727,10 
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Α.Τ. 82 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Αντλητικό σύστημα ξηρού τύπου 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους αντλητικού συγκροτήματος 
ακαθάρτων ξηρού τύπου οριζόντιας διατάξεως μιας βαθμίδας με πτερωτή μονοκάναλη από χυτοσίδηρο στις 
2900 RPM, με άξονα και χιτώνιο του άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. για κατάλληλη για άντληση 
ελαφρώς ακαθάρτων με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, αποτελούμενο από αντλία ακαθάρτων ξηρού τύπου 
με στόμιο αναρροφήσεως οριζόντιο, ομοαξονικό με τον άξονα της αντλίας και στόμιο καταθλίψεως 
κατακόρυφο, ηλεκτροκινητήρα ανάλογης με την αντλία ισχύος ασύγχρονο τριφασικού ρεύματος, 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, προστασίας ΙΡ 54, τυποποιημένο κατά DIN 42673/42677, βάση στερεώσεως του 
συγκροτήματος και διάταξη με κοινό άξονα και μέσα σε κοινό κέλυφος κατασκευασμένο από λεπτόκοκκο 
χυτοσίδηρο που θα φέρει κατάλληλη θυρίδα επιθεωρήσεως και καθαρισμού, ανιχνευτικά στοιχεία βλάβης 
στα τυλίγματα του κινητήρα και στις θέσεις στεγανοποιήσεως και λιπάνσεως. Η στεγανοποίηση θα 
πραγματοποιείται με στυπιοθλίπτη. Για την στήριξη του άξονα θα φέρει ενισχυμένη φωλιά με ένσφαιρους 
τριβείς βαρέως τύπου. Η λίπανση θα πραγματοποιείται με γράσσο.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα καλώδια για την τροφοδότηση του κινητήρα και για τα ανιχνευτικά στοιχεία, και 
γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημά του, που με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και 
τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάστασή του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου αντλητικού συγκροτήματος. 

 

Α.Τ. 82.1 Αντλητικό σύστημα ξηρού τύπου στραγγιδίων επεξεργασίας ιλύος  

- Σημείο λειτουργίας 21 m3/hr 
 14 μΣΥ, 1,50 KW (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 1.500  =1.500,00 

- Προσαύξηση για αντ/κά 

 εργαλεία 15%    τεμ. 0,15 x 1.500  =   225,00 

- Προσαύξηση για μικροϋλικά 

 δοκιμές 5%    τεμ. 0,05 x 1.500  =     75,00 

- Τεχνίτης (003)    ώρες 10 x 19,87  =   198,70 

- Βοηθός Τεχνίτη (002)   ώρες 10 x 16,84  =   168,40 

            2.167,10 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες εκατό εξήντα επτά κ δέκα λεπτά 

            Αριθμητικώς: 2.167,10 

 

Α.Τ. 82.2 Αντλητικό σύστημα ξηρού τύπου τροφοδοσίας φίλτρου Βιομηχανικού νερού  

- Σημείο λειτουργίας 20 m3/hr 
 22 μΣΥ 2,20 KW (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 1.800  =1.800,00 

- Προσαύξηση για αντ/κά 

 εργαλεία 15%    τεμ. 0,15 x 1.800  =   270,00 

- Προσαύξηση για μικροϋλικά 

 δοκιμές 5%    τεμ. 0,05 x 1.800  =     90,00 

- Τεχνίτης (003)    ώρες 10 x 19,87  =   198,70 

- Βοηθός Τεχνίτη (002)   ώρες 10 x 16,84  =   168,40 

            2.527,10 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά κ δέκα λεπτά 

            Αριθμητικώς: 2.527,10 
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Α.Τ. 83 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Αντλητικό σύστημα ξηρού τύπου πολυβάθμιο υψηλής πιέσεως 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους φυγοκετρικού αντλητικού 
συγκροτήματος οριζόντια διάταξης αυτόματης αvαρρoφήσεως υψηλής πιέσεως με δύο βαθμίδες (πτερωτές) 
στις 1450 RPM. Τo κύριo σώμα της αvτλίας κατασκευάζεται από χυτoσίδηρo, η πτερωτή από φωσφoρoύχo 
oρείχαλκo και o άξovας από αvoξείδωτo χάλυβα. Η έδραση τoυ άξovα γίvεται σε κoυζιvέτα από 
φωσφoρoύχo oρείχαλκo και σε ρoυλεμάv, εvώ η στεγαvoπoίηση πραγματoπoιείται με δακτύλιoυς 
στεγαvότητας (τσιμoύχες). Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ασύγχρονος τριφασικού ρεύματος, βραχυκυκλωμένου 
δρομέα, προστασίας ΙΡ 54, τυποποιημένος κατά DIN 42673/42677. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα καλώδια 
για την τροφοδότηση του κινητήρα και για τα ανιχνευτικά στοιχεία, και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημά του, που 
με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για 
την εγκατάστασή του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου αντλητικού συγκροτήματος. 

Α.Τ. 83.1 Αντλητικό σύστημα ξηρού τύπου υψηλής πιέσεως έκπλύσης μηχανολογικού εξοπλίσμου 
επεξεργασίας ιλύος  

- Σημείο λειτουργίας 9 m3/hr 
 73 μΣΥ, 7,50 KW (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 1.200  =1.200,00 

- Προσαύξηση για αντ/κά 

 εργαλεία 15%    τεμ. 0,15 x 1.200  =   180,00 

- Προσαύξηση για μικροϋλικά 

 δοκιμές 5%    τεμ. 0,05 x 1.200  =     60,00 

- Τεχνίτης (003)    ώρες 10 x 19,87  =   198,70 

- Βοηθός Τεχνίτη (002)   ώρες 10 x 16,84  =   168,40 

            1.807,10 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χιλιά οκτακόσια επτά κ δέκα λεπτά 

            Αριθμητικώς: 1.807,10 

 

Α.Τ. 83.2 Αντλητικό σύστημα ξηρού τύπου υψηλής πιέσεως Βιομηχανικού νερού και              
πιεστικό δοχείο 

- Σημείο λειτουργίας 11 m3/hr 
 73 μΣΥ 7,50 KW (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 1.800  =1.800,00 

- Προσαύξηση για αντ/κά 

 εργαλεία 15%    τεμ. 0,15 x 1.800  =   270,00 

- Προσαύξηση για μικροϋλικά 

 δοκιμές 5%    τεμ. 0,05 x 1.800  =     90,00 

- Τεχνίτης (003)    ώρες 10 x 19,87  =   198,70 

- Βοηθός Τεχνίτη (002)   ώρες 10 x 16,84  =   168,40 

            2.527,10 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι επτά κ δέκα λεπτά 

            Αριθμητικώς: 2.527,10 

 

Α.Τ. 84 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.03  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 16 atm , με την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με κέλυφος 
από χυτοσίδηρο, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 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. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
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Α.Τ. 84.1.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν13.03.03.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100% 

α)   Προμήθεια (T.E.) τεμ.             1,05 x 114,41  =  120,13 

β)   εργασία τεχνίτη (113) ώρες                                   1,00 x 19,87    =    19,87 

             Άθροισμα                                                                                                  =   140,00 

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό σαράντα 

                             (Αριθμητικώς):140,00 

Α.Τ. 84.2.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.03.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100% 

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό εξήντα 

      (Αριθμητικώς):160,00 

Α.Τ. 84.3.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν13.03.03.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100% 

α)   Προμήθεια (T.E.) τεμ.             1,05 x 142,98 =  150,13 

β)   εργασία τεχνίτη (113) ώρες                                   1,00 x 19,87   =    19,87 

             Άθροισμα                                                                                                                 =   170,00 

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό εβδομήντα 

      (Αριθμητικώς):170,00 

Α.Τ. 84.4.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.03.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100%  

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό Ενενήντα 

                 (Αριθμητικώς):190,00 

Α.Τ. 84.5.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.03.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100% 

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα 

                 (Αριθμητικώς):250,00 

 

Α.Τ. 85 

Αρθρο ΝΗΛΜ 84       Βαλβίδα αντεπιστροφής  ΡΝ16 

                                 Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 84 100% 

Βαλβίδα αντεπιστροφής με φλάντζες χυτοσιδηρά 16 ατμ. τύπου με σφαίρα ή με γλώσσα και αντίβαρο 
πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, 
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης βαλβίδας. 

A.T. Κωδικός Διάμετρος 
Τιμή 

Ευρώ 

Προσαύξηση 
5% για υλικά 
συνδέσεως 

Εργασία 
τεχνίτη ώρες x 

003 

Εργασία 
βοηθού ώρες x 

002 

Τιμή εφαρμογής 
Ευρώ/τεμ. 

85.1 Τ.Ε. DN40 65,00 0,05 x 65,00 1,0 x 19,87 1,0 x 16,84 104,99 

85.2 Τ.Ε. DN50 85,00 0,05 x 85,00 1,0 x 19,87 1,0 x 16,84 125,99 

85.3 Τ.Ε. DN65 100,00 0,05 x 100,00 1,0 x 19,87 1,0 x 16,84 141,74 

  85.4 Τ.Ε. DN80 150,00 0,05 x 150,00 1,0 x 19,87 1,0 x 16,84 194,24 

85.5 Τ.Ε. DN100 225,00 0,05 x 225,00 1,0 x 19,87 1,0 x 16,84 272,99 
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Α.Τ. 86 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν13.04.03 Δικλείδα χυτοσιδηρά, τύπου πεταλούδας ηλεκτροκίνητη, DN250 με 
ωτίδες, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση και δοκιμές 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100% 

Δικλείδα χυτοσιδηρά τύπου πεταλούδας, ονομαστικής διαμέτρου DN250 χλστ, και ονομαστικής πιέσεως 10 
atm, με ωτίδες, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 "Δικλίδες χυτοσιδηρές τύπου 
πεταλούδας", ηλεκτροκίνητη, με ηλεκτρομειωτήρα, με τα τεμάχια αποσυναρμολόγησης, τα αγκύρια και την 
πλάκα εδράσεως, το σύστημα χειρισμού, τους γαλβανισμένους κοχλίες σύνδεσης, τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης, δείκτη θέσεως δίσκου και κάθε άλλο δευτερεύον στοιχείο και μικροϋλικό και με κάθε 
επιβάρυνση για μελέτες, σχέδια εφαρμογής, πλήρη τοποθέτηση, δοκιμές λειτουργίας και ελέγχους σύμφωνα 
με τις Τ.Π. Για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης δικλείδας. 

 Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

   α. Αξία προμήθειας επί τόπου 

       δικλείδας DN250    (T.E.)  1,00 x (3.150,00)   = 3.150,00  

   β. Μικροϋλικά πάσης φύσεως, συνήθεις 

       εργασίες τοποθετήσεως, μεταφορές                   (Τ.Ε.)   0,10 x (3.150,00)   =   315,00 

Άθροισμα                 =  3.465,00 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε 

 (Αριθμητικώς): 3.465,00 

 

Α.Τ. 87 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν13.09  Βαλβίδες διπλής ενέργειας λυμάτων ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

   Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6655.1 100% 

Για την προμήθεια μεταφορά επί τόπου εγκατάσταση και έλεγχο μίας βαλβίδας διπλής ενέργειας, εισαγωγής 
και εξαγωγής αέρος, κατάλληλης για εγκατάσταση και λειτουργία σε λύματα, και την ΕΤΕΠ 08-06-07-07 
"Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας", ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm και 
ονομαστικής πιέσεως 16 atm, εργοστασίου Glenfield ή ανάλογες αποδεκτές από την επίβλεψη, ενδεικτικού 
τύπου Epex fig.1248.  

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. 

   α. Αξία προμήθειας επί τόπου 

       δικλείδας DN80    (T.E.)  1,00 x (1.600,00)   = 1.600,00  

   β. Μικροϋλικά πάσης φύσεως, συνήθεις 

       εργασίες τοποθετήσεως, μεταφορές                   (Τ.Ε.)   0,10 x (1.600,00)   =   160,00 

Άθροισμα                  = 1.760,00 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια επτακόσια εξήντα 

 (Αριθμητικώς): 1.760,00 

 

Α.Τ. 88 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.15.01 Χαλύβδινες εξαρμώσεις  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλύβδινου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-
05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, 

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
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Α.Τ. 88.1.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.15.01.01 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100%  

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα 

                                                     (Αριθμητικώς): 90,00 

 Α.Τ. 88.2.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.15.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100%  

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό 

                    (Αριθμητικώς): 100,00 

Α.Τ. 88.3.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.15.01.03 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100%  

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό είκοσι πέντε 

                                              (Αριθμητικώς): 125,00 

Α.Τ. 88.4.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.15.01.04 ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100%  

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό τριάντα εννέα – (Αριθμητικώς): 139,00 

Α.Τ. 88.5.  Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.15.01.09 ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 100%  

          ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα - (Αριθμητικώς): 450,00 

 

Α.Τ. 89 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Μηχανικά καθαριζόμενη εσχάρα 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και την παράδοση και καλή λειτουργία μιας μηχανικά καθαριζόμενης τοξωτής εσχάρας 
συγκρατήσεως φερτών υλών με σύστημα καθαρισμού εσχαρισμάτων με πλαίσιο από χάλυβα ST 37 
γαλβανισμένο εν θερμώ και ράβδους – κτένα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 8 
mm, διαστάσεων 0,50 m x 1,00 m, ανοίγματος ράβδων 15 – 20 mm, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, περιλαμβάνεται ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 0,37kW, ο μεωτήρας στροφών 
δύο βαθμίδων ατέρμονος κοχλία - κορόνας κοίλου άξονος, οριζόντιας εδράσεως, το μπράτσο καθαρισμού, 
το σύστημα αυτόματης θέσεως σε λειτουργία με χρονοδιακόπτη και η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 
αυτόματη και επί τόπου θέση σε λειτουργία, καθώς και το δοχείο – κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα για 
την συλλογή των εσχαρισμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα καλώδια για την τροφοδότηση του κινητήρα 
και οι δαπάνες δοκιμών.  

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης μηχανικής εσχάρας. 

1. Σχάρα και μηχανισμός 

καθαρισμού (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 3.000,00  = 3.000,00 

2. Ανταλλακτικά και 

διακόπτες λειτουργίας 15% " 0,15 x 3.000,00  =    450,00 

3. Μικροϋλικά, δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς 

και εγκατάστασης 5%  " 0,05 x 3.000,00  =    150,00 

4. Τεχνίτης (003)   ώρες 6 x 19,87  =    119,22 

5. Βοηθός (002)   ώρες 6 x 16,84  =    101,04 

             3.820,26 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες οκτακόσια είκοσι & είκοσι έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.820,26 
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Α.Τ. 90 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Χειρονακτικά καθαριζόμενη εσχάρα 

                                                Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και μικροϋλικά μέχρι 
και την παράδοση και καλή λειτουργία μιας χειρονακτικά καθαριζόμενης σχάρας, διαστάσεων 0,50 m x 0,80 
m, ανοίγματος ράβδων 20 mm, αποτελούμενης από πλαίσιο και ευθύγραμμες ράβδους από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304, με το δίκρανο καθαρισμού καθώς και το δοχείο από γαλβανισμένη λαμαρίνα για τη 
συλλογή των εσχαρισμάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία.  

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης χειρονακτικά καθαρισόμενης εσχάρας. 

1. Σχάρα (Τ.Ε.)   τεμ. 1 x 400,00  = 400,00 

2. Μικροϋλικά, δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς 

και εγκατάστασης 5%  " 0,05 x 400,00  =   20,00 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 1 x 19,87  =   19,87 

4. Βοηθός (002)   ώρες 1 x 16,84  =   16,84 

456,71 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα έξι & εβδομήντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 456,71 

 

Α.Τ. 91 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν11.05.03       Κατακόρυφο χειροκίνητο θυρόφραγμα 

                           Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6751 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και για όλες τις απαιτούμενες εργασίες και 
ανταλλακτικά μέχρι και την παράδοση και καλή λειτουργία ενός κατακόρυφου χειροκίνητου θυροφράγματος 
με χειροστρόφαλο κίνησης (βολάν) διαστάσεων σώματος 500 x 800 mm και πάχους σώματος (mm): 4. Το 
σώμα και το πλαίσιο ολίσθησης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Περιλαμβάνονται το πλαίσιο 
κίνησης και στήριξης και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του 
συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτούνται για την εγκατάσταση του και την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία του.  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης συρτοθυρίδας. 

1. Χειροκίνητη συρτοθυρίδα(Τ.Ε.)τεμ. 1 x 500,00  = 500,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 5%   τεμ. 0,05 x 500,00  =   25,00 

3. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση τοποθέτηση και 

δαπάνες δοκιμών ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 3 x 19,87  =   59,61 

 Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 3 x 16,84  =   50,52 

            635,13 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια τριάντα πέντε & δέκα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 635,13 

 

Α.Τ. 92 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Μεταφορική ταινία εσχαρισμάτων 

           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία μιας μεταφορικής ταινίας εσχαρισμάτων 
μήκους 1,65 μ. κατασκευασμένη από σιδηρελάσματα τύπου κυλίσεως σε ράουλα προσαγωγής και 
επιστροφής με ιμάντα μεταφοράς  μονοκόμματο από δύο στρώσεις πολυεστερικά λινά πλάτους 500 mm. 
Περιλαμβάνονται το σύστημα κίνησης που είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο της μεταφορικής ταινίας 
αποτελούμενο από κινητήρα προστασίας ΙΡ 55, κλάσης μόνωσης F συνδεδεμένο με μειωτήρα, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας περιστροφής του ιμάντα και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα 
που με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για την ομαλή 
και ασφαλή λειτουργία της μεταφορικής ταινίας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία και σχέδια. 
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Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης  μεταφορικής ταινίας αφυδατωμένης ιλύος 

1. μεταφορική 

 ταινία αφυδατ. ιλύος (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 1.000,00 =   1.000,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 1.000,00 =      100,00 

3. Μικροϋλικά έξοδα, δοκιμής και 
λοιπές δαπάνες 5%  τεμ. 0,05 x 1.000,00 =        50,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση  

             και δοκιμές ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 10 x 19,87 =      198,70 

Βοηθός (002)   ώρες 10 x 16,84 =      168,40 

  1.517,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια δέκα επτά & δέκα λεπτά - (Αριθμητικώς): 1.517,10 

 

Α.Τ. 93 

Αρθρο ΝΗΛΜ 87       Μετρητής ροής 

 Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 100% 

Μετρητής ροής τύπου Parshall στενώσεως 6‘’ εύρους μετρήσεως παροχών 6 – 600 m3/hr περιλαμβανομένης 
της διατάξεως μέτρησης του βάθους ροής και μετατροπής του σε ένδειξη της παροχής με τα όργανα 
ενδείξεως στιγμιαίας και αθροιστικής παροχής, τα καλώδια συνδέσεως για την μεταφορά του σήματος στον 
μετατροπέα ένδειξης παροχής, μετά των μικροϋλικών συνδέσεως, ήτοι προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά επιτόπου του έργου, εργασία, εγκαταστάσεις και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και καλή 
λειτουργία. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου μετρητή ροής. 

1. Αξία μετρητή Parshall αυξημένη κατά 2%  

             για μικροϋλικά συνδέσεως 
   (Τ.Ε.)              τεμ. 1,02 x 1.200,00 =  1.224,00 

2. Αξία μετρητή στάθμης μετά του επεξεργαστή και όργανα  

ενδείξεως αυξημένα κατά 2% για μικροϋλικά συνδέσεως  

(Τ.Ε.)  τεμ. 1,02 x 2.200,00 =   2.244,00 

3. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση  

             πλήρης τοποθέτηση και δοκιμές λειτουργίας 
 σε ώρες συνεργείου 
 Τεχνίτης (003)   ώρες 10 x 19,87 =      198,70  

Βοηθός (002)   ώρες 10 x 16,84 =      168,40 

    3.835,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες οκτακόσια τριάντα πέντε & δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.835,10 

 

Α.Τ. 94 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Φυσητήρας λοβοειδής 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους λοβοειδούς φυσητήρα – 
αεροσυμπιεστή θετικού εκτοπίσματος (τύπου ROOTS) σταδίου εξάμμωσης – λιποσυλλογής των λυμάτων, 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, δυνατότητας τουλάχιστον 81 Nm3/hr σε μανομετρική πίεση 1200 mbar και 
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα ελάχιστης εγκατεστημένης ισχύος 1,50 kW και στροφών 
λειτουργίας μέχρι 2.950 rpm.  
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Περιλαμβάνονται τα καλώδια για την τροφοδότηση του ηλεκτροκινητήρα ο σύνδεσμος μετάδοδης κίνησης 
προς τον φυσητήρα (τροχαλίες – ιμάντες κλπ) και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που, με βάση τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την 
εγκατάσταση του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του φυσητήρα (φίλτρο αέρα, μανόμετρο, βάση 
στηρίξεως, εύκαμπτα αντικραδασμικά βάσης στηρίξεως, αντεπίστροφο, σιγαστήρες αναρροφήσεως και 
καταθλίψεως).  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου λοβοειδούς φυσητήρα – αεροσυμπιεστή σταδίου εξάμμωσης – 
λιποσυλλογής των λυμάτων. 

1. Φυσητήρας (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 1.500,00 = 1.500,00 

2. Ανταλλακτικά και, 

εργαλεία 30%   τεμ. 0,30 x 1.500,00  =    450,00 

3. Μικροϋλικά   τεμ. 0,10 x 1.500,00  =    150,00 

4. Τεχνίτης   (003) 10 Χ 19,87  =    198,70 

5. Βοηθός    (002) 10 Χ 16,84 =    168,40 

2.467,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά & δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.467,10 

 

Α.Τ. 95 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Αεροσυμπιεστής παροχής αέρα αεραντλιών εξαμμωτή 

                                                Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους συγκροτήματος 
αεροσυμπιεστή - δοχείου συμπιέσεως παροχής αέρα αεραντλιών απομάκρυνσης άμμου και λιπών της 
μονάδας εξαμμώσεως με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, δυνατότητας παροχής αναρροφήσεως συστήματος 
αεροσυμπιεστή - κινητήρα: 254 lt/min και παροχής καταθλίψεως συστήματος αεροσυμπιεστή - κινητήρα: 165 
lt/min σε πίεση 10 Bar με αεροφυλάκιο 150 lt κυλινδρικό οριζόντιας διατάξεως ελάχιστης εγκατεστημένης 
ισχύος 1,50 KW. Περιλαμβάνονται τα καλώδια για την τροφοδότηση του ηλεκτροκινητήρα, μειωτής πιέσεως 
στην έξοδο του συγκροτήματος και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που, με βάση τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάσταση του και την 
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αεροσυμπιεστή και του αεροφυλακίου.  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου αεροσυμπιεστή παροχής αέρα αεραντλιών εξάμμωσης – 
λιποσυλλογής των λυμάτων. 

1. Αεροσυμπιεστής (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 400,00  = 400,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 5%   τεμ. 0,05 x 400,00  =   20,00 

3. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση τοποθέτηση και 

δαπάνες δοκιμών ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 2 x 19,87  =   39,74 

 Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 2 x 16,84  =   33,68 

            493,42 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια ενενήντα τρία & σαράντα δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 493,42 

 

Α.Τ. 96 

Αρθρο ΗΛΜ Ν5        Συγκρότημα σωληνώσεων εξαμμωτή – λιποσυλλέκτη 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% 

Για την προμήθευα, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία του όλου συστήματος των σωληνώσεων 
αέρα και λυμάτων του εξαμμωτή – λιποσυλλέκτη. Περιλαμβάνονται οι σωλήνες των υγρών, οι σωλήνες αέρα, 
βαλβίδες, βάνες απομόνωσης, ρακόρ, ηλεκτροβάνες, από γαλβανισμένο χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304, Air Skimmer, οι διαχυτήρες αέρα μεσαίας φυσσαλίδας και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που είναι 
απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος και είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα 
σχέδια και τις Προμετρήσεις. 



 

48 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου συγκροτήματος σωληνώσεων λυμάτων – αέρα εξάμμωσης – 
λιποσυλλογής των λυμάτων. 

1. Σύστημα σωληνώσεων με 

βάνες, διαχ. αέρα κλπ. (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 2.500,00 =        2.500,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 2.500,00 = 250,00 

3. Μικροϋλικά, έξοδα, δοκιμής και λοιπές 
δαπάνες 5%   τεμ. 0,05 x 2.500,00 =           125,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές 

ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 14 x 19,87 = 278,18 

 Βοηθός (002)   ώρες 14 x 16,84 = 235,76 

          3.388,94 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ & ενενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.388,94 

 

Α.Τ. 97 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80        Μηχανικός διαχωριστής άμμου (SAND SEPARATOR) 

                                                    Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και την παράδοση και καλή λειτουργία μίας αντλίας τύπου κοχλία για την απαγωγή της 
άμμου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, από τον αεριζόμενο εξαμμωτή συλλογής σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία. Περιλαμβάνεται ο ηλεκτρομειωτήρας, της κάθε συλλογής, ο 
κοχλίας χωρίς άξονα, το πλαίσιο στηρίξεως, οι διακόπτες και γενικά κάθε υλικό και εξάρτημα που με βάση τα 
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάστασή του και την 
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και κάδος από γαλβανισμένη λαμαρίνα για την συλλογή και 
απομάκρυνση της άμμου. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου μηχανικού διαχωριστή άμμου 

1. Μηχανικός διαχωριστής 

άμμου (Τ.Ε.)   τεμ. 1 x 3.700,00 = 3.700,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 15%   τεμ. 0,15 x 3.700,00 =    555,00 

3. Μικροϋλικά και δαπάνες μεταφοράς  
και εγκατάστασης 5%  τεμ. 0,05 x 3.700,00 =    185,00 

4. Τεχνίτης (003)   ώρες 10 x 19,87 =    198,70 

5. Βοηθός (002)   ώρες 10 x 16,84 =    168,40 

                                                                                                                     4.807,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια επτά & δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.807,10 

 

Α.Τ. 98 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή 

           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία μιας μετακινούμενης παλινδρομικής 
γέφυρας υπεράνω της δεξαμενής του αεριζόμενου εξαμμωτή. Η γέφυρα θα φέρει τις αεραντλίες άμμου, τον 
αεροσυμπιεστή τροφοδοσίας αέρα στις αεραντλίες και το ξέστρο σαρώσεως των λιπών. Το συγκρότημα της 
γέφυρας θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινες δοκούς με εγκάρσια στηρίγματα, θα φέρει το ξέστρο – 
λεπίδα σαρώσεως των επιπλεόντων λιπών από μεταλλικό έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, το 
μηχανισμό ανυψώσεως του ξέστρου και τον κλωβό του κινητήριου συστήματος της γέφυρας, διάδρομο 
πλάτους 0,75 από γαλβανισμένη εσχάρα, χαλύβδινο κιγκλίδωμα ύψους 1 μ. και στις δυο πλευρές, το 
στεγανό κιβώτιο ηλεκτρολογικών. Η γέφυρα θα εκτείνεται σε όλο το πλάτος του δίδυμου εξαμμωτή.  
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Περιλαμβάνονται το σύστημα κίνησης που είναι συνδεδεμένο με την γέφυρα, ο ηλεκτρικός υποπίνακας 
ελέγχου του συγκροτήματος και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που με βάση τα χαρακτηριστικά του 
συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της γέφυρας 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και σχέδια. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης περιστρεφόμενης γέφυρας υπεράνω της δεξαμενής καθίζησης. 

1. Περιστρεφόμενη γέφυρα 
υπεράνω δεξαμενής 
καθιζήσεως (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 5.000,00 =  5.000,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 5.000,00 =     500,00 

3. Μικροϋλικά έξοδα, δοκιμής και 
λοιπές δαπάνες 5%  τεμ. 0,05 x 5.000,00 =     250,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση  

             και δοκιμές ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 70 x 19,87 =  1.390,90 

Βοηθός (002)   ώρες 70 x 16,84 =  1.178,80 

 8.319,70 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα εννέα & εβδομήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 8.319,70 

 

Α.Τ. 99 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής βιοεπιλογής 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός υποβρύχιου αναδευτήρα 
βυθιζόμενου τύπου, με προπέλα υψηλού συντελεστού αποδόσεως με αυτοκαθαριζόμενες λεπίδες, με όλα τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα, την ειδική βάση έδρασης – σύνδεσης, την διάταξη ανέλκυσης, τα ανταλλακτικά και 
εργαλεία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία αποτελούμενο από: 
Ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα ελάχιστης εγκατεστημένης ισχύος 1,30 kW και στροφών 
λειτουργίας 1.450 rpm, προπέλλα διαμέτρου 200 mm στηριγμένη σε οριζόντιο ανοξείδωτο άξονα μέσα σε 
προστατευτικό περίβλημα και βραχίονα για την ανύψωση του συστήματος και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα 
που, με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται 
για την εγκατάστασή του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα καλώδια για την τροφοδότηση του ηλεκτροκινητήρα.  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου υποβρύχιου αναδευτήρα. 

1. Υποβρύχιος  

αναδευτήρας (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 1.350,00 = 1.350,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 1.350,00 =    135,00 

2. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση τοποθέτηση και  

δαπάνες δοκιμών ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 2 x 19,87 =     39,74 

 Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 2 x 16,84 =     33,68 

1.558,42 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια πενήντα οκτώ & σαράντα δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.558,42 
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Α.Τ. 100 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν11.05.03       Ρυθμιζόμενοι υπερχειλιστές λεπτής στέψης 

                Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6751 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και μικροϋλικά, 
μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός υπερχειλιστή χειροκίνητου με χειροστρόφαλο 
κίνησης διαστάσεων σώματος (mm): 300 x 1.000 και πάχους σώματος (mm): 5. Το σώμα και το πλαίσιο 
ολίσθησης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ το χειροστρόφαλο χυτοσιδηρό. Περιλαμβάνονται το πλαίσιο 
κίνησης και στήριξης, ο χειροστρόφαλος και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που με βάση τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του 
υπερχειλιστή. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ρυθμιζόμενου υπερχειλιστή 

1. Υπερχειλιστής με το 

  σύστημα κίνησης (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 900,00  = 900,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 900,00 =   90,00 

3. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές 

ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 6 x 19,87 = 119,22 

 Βοηθός (002)   ώρες 6 x 16,84 = 101,04 

  1.210,26 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια δέκα & είκοσι έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.210,26 

 

Α.Τ. 101 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Συγκρότημα αποσμήσεως με φίλτρα ενεργού άνθρακα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους συγκροτήματος 
αποσμήσεως των έργων προεπεξεργασίας με φίλτρα από ενεργό άνθρακα συμπεριλαμβανομένου του 
κιβωτίου των φίλτρων διαστάσεων 1,20 x 0,70 x 2,5 m, 2 τεμ. πρόφιλτρων διαστάσεων έκαστο 60 x 60 cm, 
τον φυγοκεντρικό ανεμιστήρα εντός μεταλλικού κιβωτίου με ηχομονωτική και αδιάβροχη προστασία καθώς 
και το δίκτυο αναρρόφησης (αεραγωγοί) από σωληνωτούς αγωγούς από PVC Φ200 στην οροφή του κτιρίου 
στεγάσεως των έργων προεπεξεργασίας με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και σχέδια, δυνατότητας 2.000 
Nm3/hr σε μανομετρικό ΔΡ 50 mmΥΣ και με τον κινητήρα του ανεμιστήρα αντιεκρηκτικού τύπου ΕEx - Τύπος 
Α εγκατεστημένης ισχύος τοθλάχιστον 1,10 KW.  

Περιλαμβάνονται επίσης τα καλώδια για την τροφοδοσία του κινητήρα και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που 
με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας που απαιτείται 
για την εγκατάσταση του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου συγκροτήματος αποσμήσεως έργων προεπεξεργασίας. 

1. Συγκρότημα αποσμήσεως 

ενεργού άνθρακα (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 8.700,00  = 8.700,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 15%   τεμ. 0,15 x 8.700,00 = 1.305,00 

3. Μικροϋλικά και δαπάνες μεταφοράς 
και εγκατάστασης 5%  τεμ. 0,05 x 8.700,00 =    435,00 

4. Τεχνίτης (003)   ώρες 12 x 19,87 =    238,44 

5. Βοηθός (002)   ώρες 12 x 16,84 =    202,08 

  10.880,52 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα & πενήντα δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10.880,52 
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Α.Τ. 102 

Αρθρο ΝΟΔΟ ΝΒ28        Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες διελεύσεως πεζών 

  Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ 2672 100% 

Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες διελεύσεως πεζών γαλβανισμένες τοποθετημένες σε κανάλια ή φρεάτια 
οιουδήποτε εξωτερικού πλάτους και μήκους από δομικό χάλυβα κατά DIN 17100, ενδεικτικού τύπου ΑΣΚΟ, 
ηλεκτροπρεσσαριστές, με λάμες στηρίξεως 25/3 mm και εγκάρσιες λάμες 10/3 mm, βροχίδα 30 x 30 mm 
βάρους 30 kg/m2 και συγκολλημένο πλαίσιο, συνοδευόμενες από τελάρο εδράσεως των σχαρών από 
γωνιακό έλασμα 30 x 30 x 3mm, όλων των υλικών γαλβανισμένων . 

Τιμή για ένα χιλιόγραμμο (1 kg) πλήρως τοποθετημένης εσχάρας 

1. Ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα 

  γαλβαν. μαζί με το τελάρο (Τ.Ε.) kg. 1,15 x 3,50  = 4,03 

2. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές 

ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,05 x 19,87 = 0,99 

 Βοηθός (002)    ώρες 0,05 x 16,84 = 0,84 

 5,86 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε & ογδόντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5,86 

 

Α.Τ. 103 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Επιφανειακός αεριστής λυμάτων, κατακόρυφου άξονα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και την παράδοση σε καλή λειτουργία ενός περιστρεφόμενου βραδύστροφου επιφανειακού 
κατακόρυφου άξονα αεριστή λυμάτων οξειγωνοτικής ικανότητας 44,0 kgO2/hr υπό Κ.Σ. στην βύθιση 
σχεδιασμού οξειγωνοτικής απόδοσης τουλάχιστον 2,40  kgO2/ KW υπό Κ.Σ. με διάμετρο σροφείου 1.900 
mm, 43,5 / 29,1 rpm με υλικό κατασκευής άξονα και στροφείου αερισμού από χάλυβα ST37 βαμμένο, με όλα 
τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
λοιπά συμβατικά στοιχεία και σχέδια.  

Περιλαμβάνεται ο ηλεκτροκινητήρας δύο (2) ταχυτήτων 1500/1000 rpm εγκατεστημένης ισχύος 23,0/16,0 
KW, και ο αυξομειωτήρας στροφών (inverter) του κινητήρα, ο μειωτήρας στροφών ισχύος 65 kW AGMA, το 
σύστημα εδράσεως, και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που, με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του 
συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάστασή του και την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία του. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου βραδύστροφου επιφανειακού κατακόρυφου άξονα αεριστή 
λυμάτων. 

1. Επιφανειακός αεριστής λυμάτων, κατακόρυφου άξονα με τον κινητήρα ισχύος 23,0/16,0 KW 

και τον μειωτήρα στροφών (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 29.500,00 = 29.500,00 

2. αυξομειωτήρας στροφών (inverter) κινητήρα κατακόρυφου αεριστή λυμάτων, ισχύος 

μέχρι 30 KW (Τ.Ε.)   τεμ. 1 x 8.000,00 =   8.000,00 

3. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 5%    τεμ. 0,05 x 29.500,00 =   1.475,00 

4. Μικροϋλικά δοκιμών και λοιπές δαπάνες 

 προμήθειας 2%    τεμ. 0,02 x 29.500,00 =      590,00 

5. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δαπάνες δοκιμών ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)    ώρες 70 x 19,87 =   1.390,90 

 Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 70 x 16,84 =   1.178,80 

42.134,70 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα δύο χιλιάδες εκατό τριάντα τέσσερα & εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 42.134,70 
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Α.Τ. 104 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής αερισμού (flow booster) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός υποβρύχιου βραδύστροφου 
αναδευτήρα βυθιζόμενου τύπου, με βάση έδρασης από μπετόν με προπέλα υψηλού συντελεστού 
αποδόσεως με αυτοκαθαριζόμενες λεπίδες, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, την ειδική βάση έδρασης – 
σύνδεσης, την διάταξη ανέλκυσης, τα ανταλλακτικά και εργαλεία, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τα λοιπά συμβατικά στοιχεία αποτελούμενο από: Ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα ελάχιστης 
εγκατεστημένης ισχύος 3,00 kW και στροφών λειτουργίας 102 rpm, προπέλλα διαμέτρου 900 mm 
στηριγμένη σε οριζόντιο ανοξείδωτο άξονα μέσα σε προστατευτικό περίβλημα και βραχίονα για την 
ανύψωση του συστήματος και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που, με βάση τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάστασή του και την 
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα καλώδια για την τροφοδότηση του 
ηλεκτροκινητήρα.  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου υποβρύχιου αναδευτήρα. 

1. Υποβρύχιος αναδευτήρας με  

            προσαύξηση 20% για βάση  

            στήριξης και  

μικροϋλικά (Τ.Ε.)  τεμ. 1,20 x 5.625,00 = 6.750,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 5.625,00 =    562,50 

3. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση τοποθέτηση και 

δαπάνες δοκιμών ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 10 x 19,87 =    198,70 

 Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 10 x 16,84 =    168,40 

     7.679,60 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα & εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.679,60 

 

Α.Τ. 105 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν11.05.03       Υπερχειλιστής δεξαμενών αερισμού 

                Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6751 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και για όλες τις απαιτούμενες εργασίες και 
ανταλλακτικά μέχρι και την παράδοση και καλή λειτουργία ενός μ.μ. Στατικού υπερχειλιστή δεξαμενών 
αερισμού από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 μετά της ταινίας από ελαστικό για την πλήρη επαφή του 
υπερχειλιστή με το σκυρόδεμα και τα μέσα στήριξης και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που με βάση τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτούνται για την 
εγκατάσταση του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του υπερχειλιστή.  

Τιμή για ένα μ.μ. πλήρως τοποθετημένου υπερχειλιστή. 

1. Υπερχειλιστής ως άνω (Τ.Ε.) μ.μ. 1 x 80,00  =  80,00 

2. Τεχνίτης (003)   ώρες 1 x 19,87  =  19,87 

3. Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 3 x 16,84  =  51,93 

                               150,39 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό πενήντα & τριάντα εννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 150,39 
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Α.Τ. 106 

Αρθρο ΝΗΛΜ 87        Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου 

   Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 100% 

Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου με οθόνη υγρών κρυστάλλων εύρους μετρήσεως 0 – +20,0 ppm DO2, σε 0 – 
+50,0o C (αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας) με αναλογική έξοδο και έξοδο 4 – 20 mA δύο μετρούμενων 
μεγεθών (DO2 και θερμοκρασίας) που θα επιτρέπει τη σύνδεσή του με καταγραφικές συσκευές ή και 
ηλεκτρονικό υπολογιστή τοποθετημένο σε στεγανό πίνακα ΙΡ 67 με το ηλεκτρόδιο μετρήσεως εντός της 
δεξαμενής αερισμού περιλαμβανομένης της διατάξεως μεταφοράς του σήματος στον κεντρικό πίνακα 
ελέγχου για την ρύθμιση της λειτουργίας των οριζόντιων επιφανειακών αεριστών παροχής αέρα στην 
δεξαμενή αερισμού μετά των μικροϋλικών συνδέσεως δηλ. προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, 
εργασία, εγκατάσταση, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου μετρητή διαλυμένου οξυγόνου τοποθετημένο εντός της 
δεξαμενής αερισμού. 

1. Αξία μετρητή διαλυμένου οξυγόνου 
αυξημένη κατά 2% για τα μικροϋλικά 
συνδέσεως (Τ.Ε.)  τεμ. 1,02 x 1.500,00 = 1.530,00 

2. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, 

προσέγγιση, πλήρης τοποθέτηση 
και δοκιμές λειτουργίας σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 11 x 19,87 =    218,57 

Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 11 x 16,84 =    185,24 

                                                                                                                    1.933,81 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια ενιακόσια τριάντα τρία & ογδόντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς):1.933,81 

 

Α.Τ. 107 

Αρθρο ΝΗΛΜ 87        Μετρητής δυναμικού οξειδοαναγωγής (redox) 

   Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 100% 

Μετρητής δυναμικού οξειδοαναγωγής (redox) με οθόνη υγρών κρυστάλλων εύρους μετρήσεως -2000+ 2000 
mV, σε 0 – 60o C (αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας) με αναλογική έξοδο και έξοδο 4 – 20 mA δύο 
μετρούμενων μεγεθών (redox και θερμοκρασίας) που θα επιτρέπει τη σύνδεσή του με καταγραφικές 
συσκευές ή και ηλεκτρονικό υπολογιστή τοποθετημένο σε στεγανό πίνακα ΙΡ 67 με το ηλεκτρόδιο μετρήσεως 
εντός της δεξαμενής αερισμού περιλαμβανομένης της διατάξεως μεταφοράς του σήματος στον κεντρικό 
πίνακα ελέγχου για την ρύθμιση της λειτουργίας των οριζόντιων επιφανειακών αεριστών παροχής αέρα στην 
δεξαμενή αερισμού και των υποβρύχιων αναδευτήρων μετά των μικροϋλικών συνδέσεως δηλ. προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία, εγκατάσταση, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου μετρητή δυναμικού οξειδοαναγωγής τοποθετημένο εντός της 
δεξαμενής αερισμού. 

1. Αξία μετρητή δυναμικού οξειδοαναγωγής  

             αυξημένη κατά 2% για τα μικροϋλικά 
συνδέσεως (Τ.Ε.)  τεμ. 1,02 x 1.800,00 = 1.836,00 

2. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση,  

             πλήρης τοποθέτηση 
και δοκιμές λειτουργίας σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 11 x 19,87 =    218,57 

Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 11 x 16,84 =    185,24 

2.239,81 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα & ογδόντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς):2.239,81 
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Α.Τ. 108  

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Περιστρεφόμενη γέφυρα υπεράνω δεξαμενής καθιζήσεως 

           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία μιας περιστρεφόμενης γέφυρας υπεράνω 
της δεξαμενής καθίζησης. Το συγκρότημα της γέφυρας θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινες δοκούς με 
εγκάρσια στηρίγματα, θα φέρει τη βάση και τον κλωβό του κινητήριου συστήματος, διάδρομο πλάτους 0,70 
από γαλβανισμένη εσχάρα, χαλύβδινο κιγκλίδωμα ύψους 1 μ. και στις δυο πλευρές, το στεγανό κιβώτιο 
ηλεκτρολογικών, το ξέστρο λάσπης και το σύστημα σαρώσεως επιπλεόντων υλικών. Η γέφυρα θα εκτείνεται 
μέχρι το κέντρο της δεξαμενής. Περιλαμβάνονται το σύστημα κίνησης που είναι συνδεδεμένο με την γέφυρα, 
το ξέστρο λάσπης το οποίο στηρίζεται στη γέφυρα με εύκαμπτες χαλύβδινες ράβδους που στο κάτω μέρος 
τους φέρουν τις λεπίδες απόξεσης του πυθμένα. Οι λεπίδες θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό 
έλασμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Επίσης περιλαμβάνονται η λεπίδα συλλογής των επιπλεόντων 
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, τα ειδικά στόμια εισόδου – καταστροφής ενέργειας (stengel) διαμέτρου 
Φ150 mm από το κεντρικό τύμπανο ηρεμίας στο μέσο του βάθους της δεξαμενής, και γενικά κάθε υλικό ή 
εξάρτημα που με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για 
την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της γέφυρας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία και σχέδια. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης περιστρεφόμενης γέφυρας υπεράνω της δεξαμενής καθίζησης. 

1. Περιστρεφόμενη γέφυρα  

             υπεράνω δεξαμενής 
καθιζήσεως (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 16.000,00  = 16.000,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 16.000,00 =   1.600,00 

3. Μικροϋλικά έξοδα, δοκιμής και  
λοιπές δαπάνες 5%  τεμ. 0,05 x 16.000,00 =     800,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές 
ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 70 x 19,87  =   1.390,90 

 Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 70 x 16,84  =   1.178,80 

             20.969,70 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ενιακόσια εξήντα εννέα & εβδομήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 20.969,70 
 

Α.Τ. 109 

Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν11.05.03       Περιμετρικός υπερχειλιστής δεξαμενής τελικής καθίζησης 

                           Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6751 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και για όλες τις απαιτούμενες εργασίες και 
ανταλλακτικά μέχρι και την παράδοση και καλή λειτουργία ενός μ.μ. στατικού υπερχειλιστή τριγωνικής 
μορφής δεξαμενών τελικής καθίζησης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 μετά διαφράγματος ηρεμίας και 
χοάνης συλλογής επιπλεόντων επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, της ταινίας από ελαστικό για την 
πλήρη επαφή του υπερχειλιστή με το σκυρόδεμα και τα μέσα στήριξης και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που 
με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας απαιτούνται για 
την εγκατάσταση του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του υπερχειλιστή.  

Τιμή για ένα μ.μ. πλήρως τοποθετημένου περιμετρικού τριγωνικού υπερχειλιστή και διαφράγματος ηρεμίας. 

1. Υπερχειλιστής ως άνω προσαυξημένος  

            κατά 15% για την χοάνη συλλογής 

            επιπλεόντων (Τ.Ε.)  μ.μ. 1,15 x 2 x 80,00   =         184,00 

2. Τεχνίτης (003)   ώρες 1 x 19,87  =  19,87 

3. Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 6 x 16,84  =         101,04 

                               304,91 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια τέσσερα & ενενήντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 304,91 
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Α.Τ. 110 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Σύστημα χλωριώσεως 

           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους συστήματος χλωριώσεως με 
όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
δυνατότητας παροχής υποχλωριώδους νατρίου 0-120 lt/ώρα.  

Περιλαμβάνονται οι δυο δοσομετρικές αντλίες και η αυτόματη ρύθμιση τους, ο κάδος αποθηκεύσεως του 
διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου 6.000 lt από πολυαιθυλένιο (PE) και ο ημερήσιος κάδος καταναλώσεως 
χλωριωτικού μέσου 330 lt από πολυαιθυλένιο (PE) και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα για την ομαλή και 
ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Δεν περιλαμβάνεται το σύστημα μέτρησης του υπολειμματικού χλωρίου 
στο εκρέον λύμα (μετρητής redox) που πληρώνεται ιδιαιτέρως βάση του αντίστοιχου άρθρου του παρόντος 
τιμολογίου. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου συστήματος χλωριώσεως. 

1.         Σύστημα χλωριώσεως (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 2.500,00 = 2.500,00 

2. Ανταλλακτικά και εργαλεία 
10% τιμή συγκροτήματος τεμ. 0,10 x 2.500,00 =    250,00 

3. Μικροϋλικά, έξοδα δοκιμής, μεταφοράς και 

εγκατάστασης 5%  τεμ. 0,05 x 2.500,00 =    125,00 

4. Τεχνίτης (003)   ώρες 2 x 19,87 =      39,74 

5. Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 2 x 16,84 =      33,68 

2.948,42 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο χιλιάδες ενιακόσια σαράντα οκτώ & σαράντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 2.948,42 

 

Α.Τ. 111 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Σύστημα αποχλωριώσεως 

            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά μέχρι και παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός πλήρους συστήματος αποχλωριώσεως 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
δυνατότητας παροχής όξινου θειώδους νατρίου 0-100 lt/ώρα. Περιλαμβάνονται οι δυο δοσομετρικές αντλίες 
με αυτόματη ρύθμιση, ο κάδος αποθηκεύσεως του διαλύματος όξινου θειώδους νατρίου 1.000 lt από 
πολυαιθυλένιο (PE) και ο ταχύστροφος αναδυτήρας του διαλύματος από ανοξείδωτο χάλυβα και γενικά κάθε 
υλικό ή εξάρτημα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου συστήματος αποχλωριώσεως. 

1. Σύστημα χλωριώσεως (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 3.500,00 = 3.500,00 

2. Ανταλλακτικά και εργαλεία 
10% τιμή συγκροτήματος τεμ. 0,10 x 3.500,00 =    350,00 

3. Μικροϋλικά, έξοδα δοκιμής, μεταφοράς και 

εγκατάστασης 5%  τεμ. 0,05 x 2.500,00 =    175,00 

4. Τεχνίτης (003)   ώρες 2 x 19,87 =      39,74 

5. Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 2 x 16,84 =      33,68 

                                                                                                                     4.098,42 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερις χιλιάδες ενενήνττα οκτώ & σαράντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4.098,42 
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Α.Τ. 112 

Αρθρο ΝΗΛΜ 87        Όργανο μέτρησης στάθμης 

   Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 100% 

Όργανο μέτρησης στάθμης στο φρεάτιο φορτίσεως του υποθαλάσσιου αγωγού με πομπό υπέρηχων με 
αναλογική έξοδο και έξοδο 4 – 20 mA και μετατροπέα σήματος που θα επιτρέπει τη σύνδεσή του με 
καταγραφικές συσκευές ή και ηλεκτρονικό υπολογιστή τοποθετημένο σε στεγανό πίνακα ΙΡ 67 μετρούμενης 
της διαφοράς χρόνων από τα χρονικά, ένα σήμα 4 20 mA θα εκκινεί από τον πομπό προς τον μετατροπέα 
σήματος, που θα είναι τοποθετημένος στο κέντρο ελέγχου της εγκαταστάσεως και αυτός με τη σειρά του θα 
δίνει αναλογικό ηλεκτρικό σήμα προς την ψηφιακή ένδειξη της στάθμης για την ρύθμιση της λειτουργίας 
(ανοίγματος ή κλεισίματος) της ηλεκτροβάνας του υποθαλάσσιου αγωγού μετά των μικροϋλικών συνδέσεως 
δηλ. προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία, εγκατάσταση, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.  

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου μετρητή στάθμης 

1. Αξία μετρητή στάθμης αυξημένη  

             κατά 2% για τα μικροϋλικά 
συνδέσεως (Τ.Ε.)  τεμ. 1,02 x 2.500,00 = 2.550,00 

2. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση, πλήρης τοποθέτηση και δοκιμές λειτουργίας 

             σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 11 x 19,87 =    218,57  

Βοηθός τεχνίτη (002)  ώρες 11 x 16,84 =    185,24 

                                                                                                                     2.953,81 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία & ογδόντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 2.953,81 

 

Α.Τ. 113 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Μηχανική τράπεζα παχύνσεως 

           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία μιας μηχανικής τράπεζας παχύνσεως για 
την επεξεργασία (πάχυνση) της περίσσειας βιολογικής ιλύος. Το συγκρότημα της τράπεζας παχύνσεως θα 
είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα πλήρως συναρμολογημένο στο εργοστάσιο, πάνω σε 
πλαίσιο. Το πλαίσιο της μονάδας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προστατευμένο με εποξειδική βαφή. Οι 
βίδες και τα διάφορα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Η 
τράπεζα θα φέρει ιμάντες αφυδατώσεως πλάτους 1,00 μ. ατέρμονες από πολυεστερικό υλικό με τάνυση και 
καθοδήγηση με υδραυλικό ή πνευματικό σύστημα και αυτόματο σύστημα ρύθμισης, κύλινδρους (rollers) από 
ανοξείδωτο χάλυβα περιστρεφόμενους πάνω σε αυτοευθυγραμμιζόμενα έδρανα, σύστημα έκπλυσης του 
ιμάντα και σύστημα ασφαλείας.  

Περιλαμβάνονται το σύστημα κίνησης που είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο της τράπεζας πάχυνσης 
αποτελούμενο από κινητήρα προστασίας ΙΡ 55, κλάσης μόνωσης F συνδεδεμένο με μειωτήρα, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα  μεταβολής της ταχύτητας περιστροφής του ιμάντα, οι αγωγοί μεταφοράς και τα 
μπεκ ψεκασμού του νερού εκπλύσεως των ιμάντων και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που με βάση τα 
χαρακτηριστικά του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία της μηχανικής τράπεζας παχύνσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία και σχέδια. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης  μηχανικής τράπεζας παχύνσεως. 

1. μηχανική 

 τράπεζα παχύνσεως (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 22.000,00  = 22.000,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 22.000,00 =   2.200,00 

3. Μικροϋλικά έξοδα, δοκιμής και 
λοιπές δαπάνες 5%  τεμ. 0,05 x 22.000,00 =   1.100,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 20 x 19,87  =      397,40 

Βοηθός (002)   ώρες 20 x 16,84  =      336,80 

             26.034,20 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι έξι χιλιάδες τριάντα τέσσερα & είκοσι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 26.034,20 
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Α.Τ. 114 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Ταινιοφιλτρόπρεσσα 

            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία μιας μηχανικής ταινιοφιλτρόπρεσσας για 
την επεξεργασία (αφυδάτωση) της περίσσειας βιολογικής ιλύος, μέσης πιέσεως και τουλάχιστον επτά (7) 
βαθμίδων συμπιέσεως, πλάτους 1,00 m, σχεδιασμένη για τη συμπύκνωση και την αφυδάτωση κροκιδομένης 
λάσπης μέσω δύο σετ ατερμόνων ταινιών - ιμάντων συντεταγμένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασκούν 
την κατάλληλη πίεση και να αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή αφυδάτωση σε τρεις φάσεις – βαθμίδες (ζώνη 
βαρύτητας, συμπιέση σφηνοειδούς ζώνης, και ζώνη συμπίεσης σχήματος S).Το συγκρότημα της 
ταινιοφιλτρόπρεσας θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα πλήρως συναρμολογημένο στο 
εργοστάσιο, πάνω σε πλαίσιο. Το πλαίσιο της μονάδας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προστατευμένο με 
εποξειδική βαφή. Οι βίδες και τα διάφορα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης πρέπει να είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η αινιοφιλτρόπρεσσας θα φέρει ιμάντες αφυδατώσεως ατέρμονες από πολυεστερικό 
υλικό με τάνυση και καθοδήγηση με υδραυλικό ή πνευματικό σύστημα και αυτόματο σύστημα ρύθμισης, 
κύλινδρους (rollers) από ανοξείδωτο χάλυβα περιστρεφόμενους πάνω σε αυτοευθυγραμμιζόμενα έδρανα, 
σύστημα έκπλυσης του ιμάντα και σύστημα ασφαλείας. Περιλαμβάνονται το σύστημα κίνησης που είναι 
συνδεδεμένο στο πλαίσιο της ταινιοφιλτρόπρεσσας αποτελούμενο από κινητήρα προστασίας ΙΡ 55, κλάσης 
μόνωσης F συνδεδεμένο με μειωτήρα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας 
περιστροφής του ιμάντα, το σύστημα έκπλυσεως, οι αγωγοί μεταφοράς και τα μπεκ  ψεκασμού του νερού 
εκπλύσεως των ιμάντων και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος 
και τις συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της μηχανικής 
ταινιοφιλτρόπρεσσας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και σχέδια. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης  μηχανικής ταινιοφιλτρόπρεσσας αφυδατώσεως ιλύος 

1. μηχανικής 

 ταινιοφιλτρόπρεσσας (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 35.000,00  = 35.000,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 35.000,00 =   3.500,00 

3. Μικροϋλικά έξοδα, δοκιμής και 
λοιπές δαπάνες 5%  τεμ. 0,05 x 35.000,00 =   1.750,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές 
ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 20 x 19,87  =      397,40 

Βοηθός (002)   ώρες 20 x 16,84  =      336,80 

             40.984,20 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα & είκοσι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 40.984,20 

 

Α.Τ. 115 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Μεταφορική ταινία αφυδατωμένης ιλύος 

           Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία μιας μεταφορικής ταινίας αφυδατωμένης 
ιλύος μήκους 4,0 μ. κατασκευασμένη από σιδηρελάσματα τύπου κυλίσεως σε ράουλα προσαγωγής και 
επιστροφής με ιμάντα μεταφοράς  μονοκόμματο από δύο στρώσεις πολυεστερικά λινά πλάτους 500 mm. 
Περιλαμβάνονται το σύστημα κίνησης που είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο της μεταφορικής ταινίας 
αποτελούμενο από κινητήρα προστασίας ΙΡ 55, κλάσης μόνωσης F συνδεδεμένο με μειωτήρα, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας περιστροφής του ιμάντα και γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα 
που με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος και τις συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για την ομαλή 
και ασφαλή λειτουργία της μεταφορικής ταινίας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία και σχέδια. 
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Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης  μεταφορικής ταινίας αφυδατωμένης ιλύος 

1. μεταφορική 

 ταινία αφυδατ. ιλύος (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 3.500,00 =   3.500,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 3.500,00 =      350,00 

3. Μικροϋλικά έξοδα, δοκιμής και 
λοιπές δαπάνες 5%  τεμ. 0,05 x 3.500,00 =     175,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά,  

προσέγγιση και δοκιμές 
  ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

Τεχνίτης (003)   ώρες 10 x 19,87 =      198,70 

Βοηθός (002)   ώρες 10 x 16,84 =      168,40 

   4.392,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο & δέκα λεπτά 

           (Αριθμητικώς): 4.392,10 

 

Α.Τ. 116 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80       Συγκρότημα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη 

            Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή με όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία  ενός συγκροτήματος παρασκευής 
ωριμάνσεως και τροφοδοσίας έτοιμου διαλύματος πολυηλεκτρολύτη για την επεξεργασία (κροκίδωση) της 
περίσσειας βιολογικής ιλύος αποτελουμένου από τα εξής κύρια μέρη: 

- Ένα (1) δοσομετρητή (κοχλίας – χοάνη τροφοδοσίας) τροφοδοσίας ξηρής σκόνης και αρχικής διαβροχής 
σκόνης κροκιδωτικού από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου δοσομετρικού κοχλία 20 mm παροχής 15 lt/hr 
συνοδευόμενος από θερμαινόμενη αντίσταση στην έξοδο, σύστημα αναδεύσεως του συνολικού όγκου της 
κόνεως με δυνατότητα μεταβολής των στροφών του κινητήρα. 

- Μία (1) συσκευή αναμίξεως κόνεως νερού τύπου χοάνης, από PVC και ανοξείδωτο χάλυβα με μέγιστη 
διερχόμενη παροχή: 1000 lt/hr εφοδιασμένη με ηλεκτρόδια στάθμης για την αποφυγή υπερχειλίσεων, και 
δικλείδες μερισμού της παροχής νερού στο άνω και κάτω μέρος. 

- Ένα (1) συγκρότημα δεξαμενών τριών διαμερισμάτων τύπου compact κατασκευασμένα από οξύμαχο 
ενισχυμένο πολυεστέρα για την παρασκευή, ωρίμανση και εφαρμογή του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη 
συνολικού όγκου 2.000 lt με τις κατάλληλες ενισχύσεις ώστε να αποτελέσουν μια ενιαία στιβαρή 
κατασκευή επί της οποίας εδράζονται οι αναδευτήρες των διαμερισμάτων και ο τροφοδότης ξηράς 
κόνεως 

- Τρεις (3) αναδευτήρες κατακόρυφου άξονα τεσσάρων λεπίδων από ανοξείδωτο χάλυβα (άξονας και 
προπέλα) 

- Το σύστημα παροχής νερού για την διάλυση του πολυηλεκτρολύτη αποτελείται από ένα ρυθμιστή 
πιέσεως, ηλεκτροβάνα, μετρητή παροχής και βάνα ελέγχου. 

- Ηλεκτρόδια ελέγχου κατώτατης – ανώτατης στάθμης του διαμερίσματος διαλύματος εφαρμογής και της 
συσκευής αναμίξεως κόνεως νερού, κατακόρυφης ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα 

- Ένα (1) ηλεκτρικό υποπίνακα ελέγχου του συγκροτήματος. 

Περιλαμβάνεται γενικά κάθε υλικό ή εξάρτημα που με βάση τα χαρακτηριστικά του συστήματος και τις 
συνθήκες λειτουργίας είναι απαραίτητο για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος 
πολυηλεκτρολύτη σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και σχέδια. 

Τιμή για ένα τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου συγκροτήματος παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρολύτη 

1. Συγκρότημα παρασκευής 

 διαλύματος πολυηλεκτ.(Τ.Ε.) τεμ. 1 x 9.000,00 =   9.000,00 

2. Ανταλλακτικά και 

 εργαλεία 10%   τεμ. 0,10 x 9.000,00 =      900,00 



 

59 

3. Μικροϋλικά έξοδα, δοκιμής και 
λοιπές δαπάνες 5%  τεμ. 0,05 x 9.000,00 =      450,00 

4. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 
Τεχνίτης (003)   ώρες 10 x 19,87 =      198,70 

Βοηθός (002)   ώρες 10 x 16,84 =      168,40 

    10.717,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα χιλιάδες επτακόσια δέκα επτά & δέκα λεπτά 

           (Αριθμητικώς): 10.717,10 

 

Α.Τ. 117 

Αρθρο ΗΛΜ Ν80         Δοσομετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη 

                                                     Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός δοσομετρικού αντλητικού 
συστήματος διαλύματος πολυηλεκτρολύτη τύπου MONHO με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα, ανταλλακτικά 
και εργαλεία, συμφωνά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, αποτελούμενο από 
αντλία ξηρού τύπου προοδευτικής κοιλότητας, ηλεκτροκινητήρα ανάλογης ισχύος, inverter ρυθμίσεως των 
στροφών, βάση στερεώσεως του συγκροτήματος και διάταξη σύνδεσης με τον ωθητικό αγωγό και γενικά 
κάθε υλικό ή εξάρτημα του, που με βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος και τις 
συνθήκες λειτουργίας απαιτείται για την εγκατάστασή του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου αντλητικού συγκροτήματος. 

Σημείο λειτουργίας 120 – 720 lt/hr 
και 1000 mbar (Τ.Ε.)  τεμ. 1 x 1.000 =         1.000,00 

Προσαύξηση για 
μικροϋλικά δοκιμές 5%   τεμ. 0,05 x 1.000 =   50,00 

Τεχνίτης (003)    ώρες 5 x 19,87 =   99,35 

Βοηθός Τεχνίτη (002)   ώρες 5 x 16,84 =   84,20 

                 1.233,55 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια τριάντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

            Αριθμητικώς: 1.233,55 

 

Α.Τ. 118 

Αρθρο ΝΗΛΜ 8       Ειδικό τεμάχιο στατικού αναμίκτη (static mixer) 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά, μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία ενός ειδικού τεμαχίου στατικού αναμίκτη 
(static mixer) από PVC διαμέτρου Φ80 και μήκους 0,50 m ο οποίος συνδέεται σε σειρά στον κοινό αγωγό 
καταθλίψεως (Φ80) των αντλιών λάσπης  κατάλληλα διαμορφωμένο εσωτερικά ώστε να επιτυγχάνεται η 
ελικοειδής κίνηση (κροκίδωση) μέσα σε αυτό του ρεύματος βιολογικής προς πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος 
και του υγρού διαλύματος του κροκιδωτικού. 

Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου στατικού αναμίκτη. 

Στατικός αναμίκτης uPVC διαμέτρου 50 mm  

αυξημένος κατά 5% για φθορά και 30%  

για ειδικά τεμάχια, 

στηρίγματα κλπ.  (Τ.Ε.)  m 1,35 x 200,00  = 270,00 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,7 x 19,87  =             13,91 

Βοηθός (002)    ώρες 0,7 x 16,84  =             11,79 

             295,70 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ενενήντα πέντε & εβδομήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 295,70 
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Α.Τ. 119 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80        Φορητή αντλία 

   Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Προμήθεια μεταφορά και δοκιμή, μέχρι την παράδοση σε πλήρη και καλή λειτουργία μίας υποβρύχιας 
φορητής αντλίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παροχής τουλάχιστον 45 m3/hr σε μανομετρτκό 5 
m, με θερμική προστασία κινητήρα, ανιχνευτικά στοιχεία βλάβης στα τυλίγματα του κινητήρα και στις θέσεις 
στεγανοποίησης και λιπάνσεως καθώς και τα καλώδια για την τροφοδότηση του κινητήρα (1 τεμ.). 

1. Υποβρύχια φορητή αντλία (Τ.Ε.)τεμ. 1 x 550,00  = 550,00 

2. Ανταλλακτικά και εργαλεία 15% τεμ. 0,15 x 550,00  =   82,50 

3. Μικροϋλικά, έξοδα δοκιμών 
κλπ. 5%    0,05 x 550,00  =   27,50 

4. Τεχνίτης (003)   ώρες 1 x 19,87  =   19,87 

679,87 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια εβδομήντα εννέα & ογδόντα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 679,87 
 

Α.Τ. 120    Χειροκίνητο παλάγκο 1.000 χγρ 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός χειροκίνητου παλάγκου, ανυψωτικής ικανότητας ενός 
τόνου με το φορείο, χωρίς τη σιδηροτροχιά, αλλά με όλα τα λοιπά υλικό και μικροϋλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. μετά των δοκίμων, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία συμφωνά με την Τεχνική 
Προδιαγραφή Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (1 τεμ.). 

1. Παλάγκο και φορείο, χειροκίνητο, ανυψωτικής ικανότητας 
μισού τόνου, αυξημένο κατά 5% για υλικά, μικροϋλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. (Τ.Ε.) τεμ. 1,05 x 270,00  = 283,50 

2. Τεχνίτης (113)   ώρες 2 x 19,87 =   39,74 

3. Βοηθός (112)   ώρες 2 x 16,84 =   33,68 

 356,92 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα έξι & ενηνήντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 356,92 

 

Α.Τ. 121 

Αρθρο ΝΗΛΜ 80     Κυλινδροκωνικό, ανοδικής ροής, φίλτρο, κινούμενης άμμου, συνεχούς 
λειτουργίας βιομηχανικού νερού 

          Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και όλες τις απαιτούμενες εργασίες, υλικά και 
μικροϋλικά για την παράδοση σε καλή λειτουργία εξοπλισμού συγκροτήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας 
παραγωγής βιομηχανικού νερού αποτελούμενο από σύστημα φίλτρου άμμου κυλινδρο – κωνικό, ανοδικής 
ροής, βαθειάς κινούμενης κλίνης και συνεχούς αυτοκαθαρισμού δυναμικότητας διυλίσεως 5-20 m3/hr. 
Περιλαμβάνεται επίσης ο ακόλουθος εξοπλισμός καθώς και κάθε υλικό ή εξάρτημα που, με βάση τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συνθήκες λειτουργίας, 
απαιτείται για την εγκατάσταση του και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του. 

1. Κυλινδροκωνικό, ανοδικής ροής, φίλτρο, κινούμενης άμμου, συνεχούς λειτουργίας.  

- Υλικό κατασκευής κυλινδρικού δοχείου: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L 

- Υλικό κατασκευής εσωτερικού εξοπλ. & αγωγών: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L 

- Ύψος ενεργού κλίνης άμμου: 2,00 m 

- Μέση διάμετρου κόκκου άμμου: 0,90 mm 

2. Αεροσυμπιεστής ανακυκλοφορίας άμμου, παροχής 165,00 lt/min σε πίεση 10,0 bar εγκατεστημένης 
ισχύος τουλάχιστον 2,0 ΗΡ με ελάχιστο όγκο αεροφυλακίου 150 lt. 

3. Πίνακας εξαρτημάτων ρυθμίσεως αέρα (pneumatic panel)αποτελούμενος κατ΄ελάχιστο από:  
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- Ρυθμιστική βάνα: 2 τεμάχια 

- Μανόμετρο γλυκερίνης: 2 τεμάχια 

- Εύκαμπτος σύνδεσμος: 1 τεμάχιο 

- Μειωτήρας πιέσεως: 1 τεμάχιο 

- Μανόμετρο γλυκερίνης: 1 τεμάχιο 

- Μονάδα λίπανσης: 1 τεμάχιο 

- Υδατοπαγίδα: 1 τεμάχιο 

4. Σύστημα αυτόματης λειτουργίας της εγκαταστάσεως φιλτράνσεως που περιλαμβάνει ασφάλειες και 
θερμικά προστασίας των κινητήρων, εκκινητήρες, αυτοματισμούς, ενδεικτικές λυχνίες πρασίνου (ON) 
και κόκκινου (OFF) χρώματος, διακόπτες. 

Τιμή για ένα τεμάχιο 

1. Εξοπλισμός συγκροτήματος 

    φίλτρανσης (Τ.Ε.)   τεμ.  1x17.840= 17.840,00 

2. Ανταλλακτικά και εργα- 

    λεία 5% (Τ.Ε.)   τεμ.       0,05 x 17.840 =     892,00  

3. Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, προσέγγιση και δοκιμές ανηγμένα σε ώρες συνεργείου 

   Τεχνίτη (113)   h 60 x 19,87 =   1.192,20 

   Βοηθός (112)   h 60 x 16,84 =    1.010,40 

        20.934,60 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ενιακόσια τριάντα τέσσερα & εξήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 20.934,60 

 

Α.Τ. 122 

Αρθρο ΝΗΛΜ 100        Σιδηροϊστός 5 μ. 

   Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 100% 

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός σίδηροϊστού εξαγωνικής μεταβλητής διατομής, πλευράς 
εξαγώνου βάσης 11,40 cm και κορυφής 6,00 cm κατασκευασμένου από έλασμα (st 37), πάχους 5 mm και 
έχει ύψος 5,0 m. 0 κορμός του σίδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 
0,60 x 0,60 m πάχους 20 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξι ενισχυτικά πτερύγια πάχους 
16 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 0,20 m και 0,30 m. Η 
πλάκα εδράσεως θα φέρει κεντρική οπή 110 mm για την διέλευση του υπογείου καλωδίου και χαλκού καθώς 
και 4 οπές σε κατάλληλες θέσεις διαμέτρου 1" η κάθε μία. 

Ο σίδηροϊστός συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που αποτελείται από 4 ήλους μήκους 0,80 m και 
διατομής 1" έκαστος που καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20 m καλά επεξεργασμένο. Οι 4 ήλοι είναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους γωνίες 30 x 30 x 3 mm σε σχήμα 
τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος για να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την 
ενσωμάτωσή τους μέσα στη βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός μετά την σχετική προεπεξεργασία δηλαδή την 
απόξεση, τον καθαρισμό και την λείανση στα σημεία ραφής, θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής 
και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες αποχρώσεως της αρεσκείας του 
φορέα του έργου. Στους 4 ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πριν την ανύψωση του ιστού από 
ένα περικόχλιο 1" για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνα στερούμενη με δύο 
περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση.  

Ο ιστός στα τελευταία 0,40 m θα φέρει τούμπο από έλασμα 5 mm που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 
0,40 m ακόμη, κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση του βραχίονα του φωτιστικού σώματος.  

τεμ.1 

Σιδηροϊστός 5 μ. (931.2.1)  τεμ. 1 x 510,00  = 510,00 

Τεχνίτης (003)    ώρες 3 x 19,87  =   59,61 

Βοηθός (002)    ώρες 3 x 16,84  =   50,52 

620,13 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξακόσια είκοσι & δέκα τρία λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 620,13 
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Α.Τ. 123 

Αρθρο ΗΛΜ 104        Ακροκιβώτιο ιστού με μονό βραχίωνα 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 104 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου ιστού με μονό βραχίονα που να 
φέρει στο κάτω μέρος δυο οπές για την είσοδο και την έξοδο μέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου 
καλωδίου της απαιτούμενης διατομής, στο επάνω δε μέρος οπή για την διέλευση επίσης μέσω καταλλήλου 
στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν 
διακλαδωτήρες μιας ασφάλειας των 6 Α τύπου ταμπακέρας, πλήρης, καθώς και κοχλίες συνδέσεως του 
χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώματος.  

τεμ.1. 

Ακροκιβώτιο ιστού για ένα 

Φωτιστικό σώμα (933.1.1)  τεμ. 1 x 14,80  = 14,80 

Τεχνίτης (003)    ώρες 1,20 x 19,87  = 23,84 

Βοηθός (002)    ώρες 1,20 x 16,84  = 20,21 

58,85 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα οκτώ & ογδόντα πέντε λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 58,85 

 

Α.Τ. 124 

Αρθρο ΗΛΜ 103        Φωτιστικό σώμα ατμών υδράργυρου υψηλής πιέσεως 250W 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100% 
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός φωτιστικού σώματος μιας λυχνίας ατμών υδράργυρου, υψηλής πιέσεως 
250 W μετά λυχνίας, εγχωρίου προελεύσεως, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε ύπαιθρο, μαζί με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως στο ηλεκτρικό δίκτυο και ρυθμίσεως του 
(ενοίκιο γερανού κλπ) ήτοι σε πλήρη και καλή λειτουργία.  

Τεμ.1. 

Φωτ. σώμα ατμών υδραργύρου (250W) κορυφής 

(932.1.3)    τεμ. 1 x 149,00  = 149,00 

Λυχνία (880.6.5)   τεμ. 1 x 10,51  =      10,51 

Τεχνίτης (003)    ώρες 2,50 x 19,87  =   49,68 

Βοηθός (002)    ώρες 2,50 x 16,84  =   42,10 

251,29 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ένα & είκοσι εννέα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 251,29 
 

Α.Τ. 125 

Αρθρο ΗΛΜ 13        Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου 1/2 ins επιχριωμένος, ήτοι αναμικτήρ και 
μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως επί νιπτήρος πορσελάνης 
(1 τεμ.). 

Αναμικτήρ διαμέτρου ½ ins 

μετά μικροϋλικών (619.2.2)  τεμ. 1,03 x 44,60  =         45,94 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,40 x 19,87  = 7,95 

Βοηθός (002)    ώρες 0,40 x 16,84  = 6,74 

           60,63 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα & εξήντα τρία λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 60,63 
 



 

63 

Α.Τ. 126 

Αρθρο ΝΗΛΜ 17        Νιπτήρας πορσελάνης  

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100% 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm μετά βαλβίδας πώματος στηριγμάτων και. λοιπών 
μικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι νεροχύτης και λοιπά υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, παραδοτέος σε λειτουργία.(1 τεμ.). 

1. Νιπτήρας πορσελάνης (628.1) τεμ. 1 x 32,00 = 32,00 

2. Στηρίγματα, μικροϋλικά 5% τεμ. 0,05 x 32,00 =   1,60 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 2 x 19,87 = 39,74 

4. Βοηθός (002)   ώρες 2 x 16,84 = 33,68 

107,02 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό επτά & δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 107,02 

 

Α.Τ. 127 

Αρθρο ΗΛΜ 14        Λεκάνη αποχωρητηρίου 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης υψηλής πιέσεως "Ευρωπαϊκού τύπου" ήτοι λεκάνη καθίμενου τύπου 
και υλικά στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ.). 

1. Λεκάνη υψηλής πιέσεως 
εκ πορσελάνης (620.1)  τεμ. 1 x 73,00 = 73,00 

2. Υλικά στερεώσεως 
και συνδέσεως (ΑΤΟΕ 026)  Kg. 15 x 0,0999 =   1,50 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 2 x 19,87 = 39,74 

4. Βοηθός (002)   ώρες 2 x 16,84 = 33,68 

 147,92 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό σαράντα επτά & ενενήντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 147,92 
 

Α.Τ. 128 

Αρθρο ΗΛΜ 15        Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100% 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως χυτοσυδηρούν, χωρητικότητας 12 λίτρων, μετά του 
ορειχάλκινου διακόπτου μετά πλωτήρος, του μηχανισμού λειτουργίας, της αλύσου και της χειρολαβής αυτού, 
των ρακόρ συνδέσεως με τους σωλήνες τροφοδοτήσεως και εκροής, των στηριγμάτων, μικροϋλικών 
εγκαταστάσεως κλπ. ήτοι υλικά και μικρούλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέο 
σε λειτουργία (1 τεμ.). 

1. Δοχείο πλύσεως λεκάνης χυτοσιδηρούν 

 12 λίτρων  (621.1)  τεμ. 1 x 65,00 = 65,00 

2. Στηρίγματα ρακόρ, 

μικροϋλικά 10%   τεμ. 0,1 x 65,00 =   6,50 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 2 x 19,87 = 39,74 

4. Βοηθός (002)   ώρες 2 x 16,84 = 33,68 

   144,92 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό σαράντα τέσσερα & ενενήντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 144,92 
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Α.Τ. 129 

Αρθρο ΗΛΜ 24        Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80 λίτρων μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως  

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100% 
Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 80 λίτρων μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3000 W, εγχώριος, σύμφωνος προς τις 
Ελληνικές Προδιαγραφές και φέρων επ' αυτού το σήμα ποιότητας ήτοι προμήθεια, προσκόμισης, 
εγκατάστασης και σύνδεσης προς γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος και δίκτυο θερμού - ψυχρού ύδατος μετά 
των απαιτούμενων μικροϋλικών και της εργασίας δια παράδοσιν αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

(1 τεμ.). 

1. Θερμοσίφωνας ως άνω 

(684.6.2.)  τεμ. 1 x 123,00 =         123,00 

2. Μικροϋλικά 2%  τεμ. 0,02 x 123,00 =   2,46 

3. Τεχνίτης (003)  ώρες 1 x 19,87 = 19,87 

4. Βοηθός (002)  ώρες 1 x 16,84 = 16,84 

   162,17 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό εξήντα δύο & δέκα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 162,17 
 

Α.Τ. 130 

Αρθρο ΝΗΛΜ 13        Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος λεκάνης καταιονιστήρος 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 
Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος λεκάνης καταιονιστήρος διαμέτρου 1/2 ins επιχριωμένος με 
σταθερό και με κινητό καταιονιστήρα, ήτοι αναμικτήρ και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως επί νιπτήρος πορσελάνης (1 τεμ.). 

Αναμικτήρ διαμέτρου ½ ins 

μετά μικροϋλικών (619.4.3)  τεμ. 1,03 x 56,00  =          57,68 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,40 x 19,87  = 7,95 

Βοηθός (002)    ώρες 0,40 x 16,84  = 6,74 

            72,37 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδομήντα δύο & τριάντα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 72,37 

 

Α.Τ. 131 

Αρθρο ΝΗΛΜ 16       Λεκάνη καταιονιστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη  

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 16 100% 

Λεκάνη καταιονιστήρος χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων περίπου 70 Χ 70 cm μετά βαλβίδος 
αποχετεύσεως και. μικρούλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως και λοιπά υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία (1τεμ.). 

1. Λεκάνη χυτοσιδηρά 
εσμαλτωμένη (631.1.1.)  τεμ. 1 x 46,50 = 46,50 

2. Βαλβίδες και μικροϋλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως κλπ. 5%  τεμ. 0,05 x 46,50 =   2,33 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 3 x 19,87 = 59,61 

4. Βοηθός (002)   ώρες 3 x 16,84 = 50,52 

   158,96 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό πενήντα οκτώ & ενενήντα έξι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 158,96 
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Α.Τ. 132 

Αρθρο ΗΛΜ 11       Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100% 

Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1’’ (συρταρωτή δικλείδα) ονομαστικής πιέσεως μέχρι 10 atm μετά των 
μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως (1 τεμ.). 

 
Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου 1 ins 

μετά μικροϋλικών (603.3)  τεμ. 1,03 x 5,63  =        5,80 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,50 x 19,87  =        9,94 

                           15,74 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε & εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 15,74 

 

Α.Τ. 133 

Αρθρο ΝΗΛΜ 11       Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου ½ ins 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100% 

Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2’’ (συρταρωτή δικλείδα) ονομαστικής πιέσεως μέχρι 10 atm μετά των 
μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως (1 τεμ.). 

Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου ½ ins 

μετά μικροϋλικών (603.1)  τεμ. 1,03 x 3,53  =        3,64 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,50 x 19,87  =        9,94 

                           13,58 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα τρία & πενήντα οκτώ λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 13,58 

 

Α.Τ. 134 

Αρθρο ΝΗΛΜ 11       Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου ½ ins 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100% 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2’’ με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με σπείρωμα 
ονομαστικής πιέσεως μέχρι 10 atm μετά των μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως (1 τεμ.). 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου ½ ins 

μετά μικροϋλικών (612.1.1)  τεμ. 1,03 x 6,95  =        7,16 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,50 x 19,87  =        9,94 

                           17,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα επτά & δέκα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 17,10 

 

Α.Τ. 135 

Αρθρο ΝΗΛΜ 11       Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 1½  ins 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100% 

Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ1½’’ συνδεόμενος με σπείρωμα ονομαστικής πιέσεως μέχρι 10 atm μετά 
των μικροϋλικών και της εργασίας εγκαταστάσεως (1 τεμ.). 

Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου 1½ ins 

μετά μικροϋλικών (Τ.Ε.)   τεμ. 1,03 x 20,00  =      20,60 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,50 x 19,87  =        9,94 

                           30,54 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα & πενήντα τέσσερα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 30,54 
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Α.Τ. 136 

Αρθρο ΝΗΛΜ 8       Πλαστικός σωλήνας PVC αποχετεύσεως, διαμέτρου 50 mm 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% 

Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 50 mm πιέσεως 10 ατμοσφαιρών τοποθετημένος σε εγκατάσταση 
αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, 
ημιταύ, συστολές, "S", "Y" κλπ.) καθώς και, των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως. Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) σωλήνα. 

Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 50 mm αυξημένος κατά 5% για φθορά και 30% για ειδικά τεμάχια, 

στηρίγματα κλπ.  (Τ.Ε.)  m 1,35 x 2,15  = 2,90 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,5 x 19,87  =           9,94 

Βοηθός (002)    ώρες 0,5 x 16,84  =           8,42 

           21,26 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα & είκοσι έξι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 21,26 

 

Α.Τ. 137 

Αρθρο ΗΛΜ 8       Πλαστικός σωλήνας PVC αποχετεύσεως, διαμέτρου 100 mm 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% 

Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 50 mm πιέσεως 10 ατμοσφαιρών τοποθετημένος σε εγκατάσταση 
αποχετεύσεως, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταύ, 
ημιταύ, συστολές, "S", "Y" κλπ.) καθώς και, των υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ. και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) σωλήνα.  

Πλαστικός σωλήνας PVC διαμέτρου 50 mm αυξημένος 

κατά 5% για φθορά και 30% για ειδικά τεμάχια, 

στηρίγματα κλπ.  (572.1.7) m 1,35 x 3,45  =          4,66 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,7 x 19,87  =        13,91 

Βοηθός (002)    ώρες 0,7 x 16,84  =        11,79 

          30,36 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα & τριάντα έξι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 30,36 

 

Α.Τ. 138 

Αρθρο ΗΛΜ 5       Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ύδρευσης διαμέτρου 1’’ 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου 1’’ βαρέως τύπου, πάχους τοιχωμάτων 3,25 χιλ. με 
σπείρωμα στα άκρα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το DIN 2440, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση 
ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων ( μούφες ενισχυμένες 
κορδονάτες, γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λ.π.) και των ρακόρ καθώς και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως κ.λ.π. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών και πλήρους λειτουργίας.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) σωλήνα. 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 1'' αυξημένοςκατά 20% για ειδικά τεμάχια και 5%  

για υλικά συνδέσεως, φθορά 

στηρίγματα κλπ.  (566.3)  m 1,25 x 5,05  =        6,31 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,6 x 19,87  =      11,92 

Βοηθός (002)    ώρες 0,6 x 16,84  =      10,10 

        28,33 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ & τριάντα τρία λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 28,33 
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Α.Τ. 139 

Αρθρο ΝΗΛΜ 5       Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ύδρευσης διαμέτρου 1/2'' 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου 1/2’’ βαρέως τύπου, πάχους τοιχωμάτων 2,65 χιλ. με 
σπείρωμα στα άκρα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το DIN 2440, τοποθετημένος πλήρως σε εγκατάσταση 
ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων απάντων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων ( μούφες ενισχυμένες 
κορδονάτες, γωνίες, καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λ.π.) και των ρακόρ καθώς και των υλικών συνδέσεως, 
στηρίξεως κ.λ.π. και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιμών και πλήρους λειτουργίας.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.) σωλήνα. 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διαμέτρου 1/2''  

Αυξημένος κατά 20% για ειδικά τεμάχια και 5% για υλικά συνδέσεως, φθορά 

στηρίγματα κλπ.  (566.1)  m 1,25 x 2,75  =        3,48 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,4 x 19,87  =        7,95 

Βοηθός (002)    ώρες 0,4 x 16,84  =        6,74 

        18,17 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα οκτώ & δέκα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 18,17 

 

Α.Τ. 140 

Αρθρο ΝΗΛΜ 41       Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων πλαστικός 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100% 

Σωλήνας ηλεκτρικών καλωδίων πλαστικός ορατός ή εντιχοισμένος, διαμέτρου έως 23 χιλ. από PVC ήτοι 
σωλήνας ευθύς μετά των απαραίτητων τμημάτων από σωλήνα εύκαμπτο (σπιράλ), προστομίων και υλικών 
και μικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως.  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μ.μ.) 

Σωλήνας πλαστικός διαμέτρου έως 23 χιλ.  

αυξημένος κατά 5% για φθορά και 

10% για υλικά μικροϋλικα (801.4.4) m 1,15 x 0,4086  =        0,47 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,1 x 19,87  =        1,99 

Βοηθός (002)    ώρες 0,1 x 16,84  =        1,68 

         4,14 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα & δέκα τέσσερα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4,14 

 

Α.Τ. 141 

Αρθρο ΝΗΛΜ 46       Καλώδιο τύπου Α 05 VV-U και R 3G1.5 (NYM 3x1,5 μμ2) 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100% 

Καλώδιο τύπου Α 05 VV-U και R 3G1.5 (NYM 3x1,5 μμ2) (ΗΛΜ 8766.3.1) χάλκινων αγωγών, ορατό, 
προδιαγραφής ΕΛ.Ο.Τ. 563.4 ή B.S.6004 ή V.D.E. 0281. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικων (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
πάσης φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή ανάλογα εσχάρας καλωδίων κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και 
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  
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Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μ.μ.).  

Καλώδιο τύπου (NYM 3x1,5 μμ2)  

αυξημένο κατά 5% για φθορά και 15% 

για υλικά και μικροϋλικα (816.3.1) m 1,20 x 0,5798  =        0,70 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,1 x 19,87  =        1,99 

Βοηθός (002)    ώρες 0,1 x 16,84  =        1,68 

          4,37 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα & τριάντα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4,37 

 

Α.Τ. 142 

Αρθρο ΗΛΜ 46       Καλώδιο τύπου Α 05 VV-U και R 3G1.5 (NYM 3x2,5 μμ2) 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100% 

Καλώδιο τύπου Α 05 VV-U και R 3G1.5 (NYM 3x2,5 μμ2) (ΗΛΜ 8766.3.2) χάλκινων αγωγών, ορατό, 
προδιαγραφής ΕΛ.Ο.Τ. 563.4 ή B.S.6004 ή V.D.E. 0281. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικων (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
πάσης φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή ανάλογα εσχάρας καλωδίων κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και 
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μ.μ.). 

Καλώδιο τύπου (NYM 3x2,5 μμ2) αυξημένο 

κατά 5% για φθορά και 15% 

για υλικά και μικροϋλικα (816.3.2) m 1,20 x 0,8818  =        1,06 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,12x 19,87  =        2,38 

Βοηθός  (002)    ώρες 0,12x 16,84  =        2,02 

         5,46 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε & σαράντα έξι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 5,46 

 

Α.Τ. 143 

Αρθρο NΗΛΜ 46       Καλώδιο τύπου Α 05 VV-U και R 3G1.5 (NYM 3x4,0 μμ2) 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100% 

Καλώδιο τύπου Α 05 VV-U και R 3G1.5 (NYM 3x4,0 μμ2) (ΗΛΜ 8766.3.3) χάλκινων αγωγών, ορατό, 
προδιαγραφής ΕΛ.Ο.Τ. 563.4 ή B.S.6004 ή V.D.E. 0281. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικων (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 
πάσης φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή ανάλογα εσχάρας καλωδίων κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία 
διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και 
συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μ.μ.).  

Καλώδιο τύπου (NYM 3x4,0 μμ2)  

αυξημένο κατά 5% για φθορά και 15% 

για υλικά και μικροϋλικα (816.3.3) m 1,20 x 1,3822  =        1,66 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες   0,12x 19,87  =        2,38 

Βοηθός (002)    ώρες   0,12x 16,84  =        2,02 

          6,06 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι & έξι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 6,06 
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Α.Τ. 144 

Αρθρο ΗΛΜ 48       Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου Α - 2Υ (St) 2Υ 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100% 

Καλώδιο τύπου Α - 2Υ (St) 2Υ τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωλήνων, δύο ζευγών 2 x 2 x 0,8 mm, ορατό. 
Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικων επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού 
(στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μ.μ.). 

Καλώδιο τύπου Α - 2Υ (St) 2Υ τηλεφωνικό   

Αυξημένο κατά 5% για φθορά και 15% 

για υλικά και μικροϋλικα (825.6.1) m 1,20 x 0,5370  =        0,64 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες   0,1 x 19,87  =        1,99 

Βοηθός (002)    ώρες       0,1 x 16,84 =              1,68 

          4,31 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα & τριάντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4,31 

 

Α.Τ. 145 

Αρθρο ΝΗΛΜ 42      Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό  

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100% 

Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, ορατό, στεγανό, Φ70, δηλαδή κυτίο και μικροϋλικά (βίδες, μαστοί, τάπες) επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Τιμή για ένα τεμάχιο (1 τεμ.). 

Κυτίο διακλαδώσεως  

πλαστικό (802.2.1)   τεμ. 1,00 x 0,1962  =        0,20 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες   0,1 x 19,87  =        1,99 

Βοηθός (002)    ώρες 0,1 x 16,84  =        1,68 

          3,87 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία & ογδόντα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 3,87 

 

Α.Τ. 146 

Αρθρο ΝΗΛΜ 49      Διακόπτης στεγανός 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100% 

Διακόπτης χωνευτός στεγανός ορατός, κομιτατέρ (ΗΛΜ 8815.1.4) ή αλερετούρ εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
πλήρης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.  

Τιμή για ένα τεμάχιο (1 τεμ.) 

Διακόπτης (826.2.1)   τεμ. 1,00 x 1,70  = 1,70 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,20 x 19,87  = 3,97 

5,67 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε & εξήντα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 5,67 
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Α.Τ. 147 

Αρθρο ΝΗΛΜ 49      Ρευματοδότης στεγανός 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100% 

Ρευματοδότης στεγανός SCHUKO έντασης 16 Α ορατός, πλήρης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.  

Τιμή για ένα τεμάχιο (1 τεμ). 

Ρευματοδότης (831.3.2)  τεμ. 1,00 x 1,90  = 1,90 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)   ώρες 0,20 x 19,87  = 3,97 

 5,87 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε & ογδόντα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 5,87 

 

Α.Τ. 148 

Αρθρο ΗΛΜ 60      Αρματούρα 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100% 

Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης, 
προστασίας ΙΡ 44 και ισχύος 60 W, ήτοι φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.   

Τιμή για ένα τεμάχιο (1 τεμ.)  

Υλικά: 

α) Φωτιστικό σώμα όπως ανωτέρω 

και μικρούλικά (872.23.1) τεμ. 1,02 x 5,03  = 5,13 

β) Λαμπτήρ 60 W (880.1.2) τεμ. 1,0 x 0,78  = 0,78 

Εργασία: 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,6 x 19,87  =          11,92 

Βοηθός (002)    ώρες 0,6 x 16,84  =          10,10 

                     27,93 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι επτά & ενενήντα τρία λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 27,93 

 

Α.Τ. 149 

Αρθρο ΝΗΛΜ 60      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100% 

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής χυτοσιδηρούν με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα 
(χελώνα) ΙΡ 44 στεγανό και με λαμπτήρα πυρακτώσεως 75 W δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Τιμή για ένα τεμάχιο 
(1 τεμ.) 

Υλικά: 

α) Φωτιστικό σώμα όπως ανωτέρω 

και μικρούλικά (872.19.2β) τεμ. 1,02 x 13,27 =         13,54 

β) Λαμπτήρ 75W (880.1.3)              τεμ. 1,0 x 0,78 = 0,78 

Εργασία: 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,6 x 19,87 =          11,92 

Βοηθός (002)    ώρες 0,6 x 16,84 =          10,10 

                    36,06 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι & έξι λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 36,06 
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Α.Τ. 150 

Αρθρο ΝΗΛΜ 59      Φωτιστικό σώμα φθορισμού με δύο λυχνίες 40 W 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100% 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, ορθογωνικό, οροφής ή αναρτημένο, ορατό με δύο 
λυχνίες 40 W, μετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του συντελεστού ισχύος, των λυχνίων και 
λυχνιολαβών κ.λ.π. αποτελούμενο από μεταλλική βάση βαμμένη με χρώμα φωτιάς και προστατευτικό 
πλαστικό κάλυμμα προστασίας ΙΡ 20 ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε γραμμές 
ρεύματος με τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Τιμή για ένα τεμάχιο (1 
τεμ.). 

1. Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2 x 40 W όπως περιγράφεται 
(871.7.4)   τεμ. 1 x 57,00  = 57,00 

2. Μικροϋλικά 2%   τεμ. 0,02 x 57,00  =   1,14 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 1,20 x 19,87  = 23,84 

4. Βοηθός (002)   ώρες 1,20 x 16,84  = 20,21 

                                                                                                                      102,19 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό δύο & δέκα εννέα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 102,19 

 

Α.Τ. 151 

Αρθρο ΝΗΛΜ 59      Φωτιστικό σώμα φθορισμού με δύο λυχνίες 65 W 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100% 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, ορθογωνικό, οροφής ή αναρτημένο, ορατό με δύο 
λυχνίες 65 W, μετά των οργάνων αφής και βελτιώσεως του συντελεστού ισχύος, των λυχνίων και 
λυχνιολαβών κ.λ.π. αποτελούμενο από μεταλλική βάση βαμμένη με χρώμα φωτιάς και προστατευτικό 
πλαστικό κάλυμμα προστασίας ΙΡ 20 ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε γραμμές 
ρεύματος με τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Τιμή για ένα τεμάχιο (1 
τεμ.). 

1. Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2 x 65 W όπως περιγράφεται 
(871.7.7)   τεμ. 1 x 65,00  = 65,00 

2. Μικροϋλικά 2%               τεμ. 0,02 x 65,00  =   1,30 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 1,20 x 19,87  = 23,84 

4. Βοηθός (002)   ώρες 1,20 x 16,84  = 20,21 

                                                                                                                      110,35 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό δέκα & τριάντα πέντε λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 110,35 

 

Α.Τ. 152 

Αρθρο ΝΗΛΜ 32      Τοπική κλιματιστική μονάδα 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100% 

Τοπική κλιματιστική μονάδα τύπου SPLIT ψυκτικής απόδοσης 17.000 BTU/h και θερμικής απόδοσης 20.500 
BTU/h ενεργειακής κλάσης ψύξης/θέρμανσης: Α/Α, ψυκτικού υγρού R410A χαμηλή στάθμη ηχητικής πίεσης 
έως 26 dB(A) διαστάσεων εσωτερικής μονάδας: ΜxΥxΒ = 900x200x300 mm και εξωτερικής μονάδας: 
ΜxΥxΒ = 800x700x300 mm ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε γραμμές ρεύματος 
με τα μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.Τιμή για ένα τεμάχιο (1 τεμ.). 

1. οπική κλιματιστική μονάδα όπως περιγράφεται 
(Τ.Ε.)    τεμ. 1 x 2.200,00  = 2.200,00 

2. Μικροϋλικά 2%   τεμ. 0,03 x 2.200,00  =      66,00 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 2,00 x 19,87  =      39,74 

4. Βοηθός (002)   ώρες 2,00 x 16,84  =      33,68 

2.339,42 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα & σαράντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 2.339,42 
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Α.Τ. 153 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52        Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου φωτισμού τοποθετημένος εντός των κτιρίων 

των εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων 

Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου φωτισμού από χαλυβδοέλασμα “ντεκαπέ” μετά θύρας εντοιχισμένος, 
προστασίας IP30 διαστάσεων 50 x 35 cm, τοποθετημένος εντός των κτιρίων των εγκαταστάσεων 
καθαρισμού λυμάτων, επίτοιχος, πλήρης μετά των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών καταλλήλων 
διανομών και ισχύος, μετά των οργάνων αυτού (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) και 
στηριγμάτων, της εργασίας πλήρους εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων του πίκανος και των 
ηλεκτρικών γραμμών αφίξεως και αναχωρήσεως, ήτοι: προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση - δοκιμή. Τιμή 
ανά (1 τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου πίνακα. 

 

Α.Τ. 153.1   

Άρθρο ΝΗΛΜ 52  Τοποθετημένος εντός των οικίσκων χλωριώσεως και Η/Ζ 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

α)   Ηλεκτρικός πίνακας με τα υλικά (T.E.) τεμ.   1,05 x 230,59   =     242,12 

β)   εργασία τεχνίτη (003) ώρες                          3,00 x 19,87     =         59,61 

γ)   εργασία βοηθού τεχνίτη (002) ώρες              3,00 x 16,84     =        50,52 

                                                                                                          =      352,25 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 352,25 

 

Α.Τ.153.2   

Άρθρο ΝΗΛΜ 52  Τοποθετημένος εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας, του κτιρίου διοικήσεως και 

αίθουσας εξοπλισμού επεξεργασίας ιλύος 

                                    Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

α)   Ηλεκτρικός πίνακας με τα υλικά (T.E.) τεμ.   1,05 x 278,21   =     292,12 

β)   εργασία τεχνίτη (003) ώρες                             3,00 x 19,87     =       59,61 

γ)   εργασία βοηθού τεχνίτη (002) ώρες                3,00 x 16,84     =       50,52 

                                                                                                   =    402,25 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια δύο και είκοσι πέντε λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 402,25 

 

Α.Τ.154 

Αρθρο ΝΗΛΜ 45      Αλεξικέραυνο 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100% 

Αλεξικέραυνο αποτελούμενο από κλωβό FARADAY, με 4 ακίδες στις γωνίες του αντλιοστασίου, χάλκινο 
αγωγό 70 mm2 στην περίμετρο του δώματος, χάλκινο αγωγό 70 mm2  στην περίμετρο θεμελιώσεως και σε 
απόσταση 80 cm απ 'αυτήν, με αγωγούς καθόδου στις τέσσερις γωνίες και τέσσερα ηλεκτρόδια γειώσεως 2 
1/2", μήκους 3,00 m, πλήρες, με τις συνδέσεις πραγματοποιούμενες μέσα σε φρεάτια 30 x 30. ( 1 τεμ . ). 

Υλικά: 

α) Αγωγός 70 mm2 (813.2.6) μμ. 44,20 x 7,6475 = 338,02 

β) Ακίδες (Τ.Ε.)   τεμ. 4 x 13,80 =   55,20 

γ) Ηλεκτρόδια γειώσεως (566.7) μμ. 4 x 3,00 x 13,10 = 157,20 

δ) Στηρίγματα και διμεταλλικές 
 συνδέσεις 15% x (α+β+γ) =  0,15 x 550,42 =   82,56 

ε) Φρεάτια 30 x 30 cm (Τ.Ε.) τεμ. 4 x 47,50 = 190,00 

Εργασία: 

α) Τεχνίτης (003)   ώρες 20 x 19,87 = 397,40 

β) Βοηθός Τεχνίτη (002)   ώρες 20 x 16,84 = 336,80 

                   1.557,18 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια πενήντα επτά & δέκα οκτώ λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 1.557,18 
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Α.Τ. 155 
Αρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ  60.20.40.10  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, 
παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης 
(μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε 
δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
καλωδίων που παρεμβάλλονται. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Α.Τ. 155.1 ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.11  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN  63 mm 

  Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  

  Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και σαράντα   

  Αριθμητικά: 6,40 

Α.Τ. 155.2 ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12  Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm 

  Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  

  Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% 

                    ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και πενήντα 

  Αριθμητικά: 7,50 

 
Α.Τ. 156 

Αρθρο ΝΗΛΜ 8        Πλαστικός σωλήνας PVC διέλευσης καλωδίων Φ63, 6 ατμ 

        Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 100% 

Πλαστικός σωλήνας PVC ονομαστικής διαμέτρου Φ63 πιέσεως 6 ατμοσφαιρών τοποθετημένος εντός 
σκαμμάτων σωληνώσεων για την όδευση καλωδίων συμπεριλαμβανομένων απάντην των απαραιτήτων 
ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές "S" κλπ.), της τοποθέτησης του γαλβανισμένου 
σύρματος – οδηγού εντός των σωλήνων καθώς και των υλικών συνδέσεως στηρίξεως κλπ. και της εργασίας 
πλήρους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου. Η τιμή αυξάνεται 
κατά 5% για φθορά και 30% για ειδικά τεμάχια, στηρίγματα κλπ. Τιμή για 1 μ.μ. Πλήρως τοποθετημένου 
σωλήνα. 

Υλικό (Ν ΥΔΡ 371.2) Φ63  μ.μ. 1,35 x 1,65  = 2,23 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,35 x 19,87  = 6,95 

Βοηθός (002)    ώρες 0,35 x 16,84  = 5,89 

           15,07 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα πέντε & επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 15,07 

 
Α.Τ. 157 

Αρθρο ΝΗΛΜ 8        Πλαστικός σωλήνας PVC διέλευσης καλωδίων Φ140, 6 ατμ 

        Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8 100% 

Πλαστικός σωλήνας PVC ονομαστικής διαμέτρου Φ140 πιέσεως 6 ατμοσφαιρών τοποθετημένος εντός 
σκαμμάτων σωληνώσεων για την όδευση καλωδίων συμπεριλαμβανομένων απάντην των απαραιτήτων 
ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, ημιταύ, συστολές "S" κλπ.), της τοποθέτησης του γαλβανισμένου 
σύρματος – οδηγού εντός των σωλήνων καθώς και των υλικών συνδέσεως στηρίξεως κλπ. και της εργασίας 
πλήρους. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου. Η τιμή αυξάνεται 
κατά 5% για φθορά και 30% για ειδικά τεμάχια, στηρίγματα κλπ. Τιμή για 1 μ.μ. Πλήρως τοποθετημένου 
σωλήνα. 
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Υλικό (ΥΔΡ 371.2) Φ140  μ.μ. 1,35 x 7,64  =        10,31 

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,80 x 19,87  =        15,89 

Βοηθός (002)    ώρες 0,80 x 16,84  =        13,47 

          39,67 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα εννέα & εξήντα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 39,67 

 

Α.Τ. 158 

Αρθρο ΝET ΟΔΟ Β59             Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων 

             Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 5 100% 

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη 
ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm (σπείρωμα, thread size = 4’’, dεξ = 114,3 mm, πάχος 
τοιχώματος 3,6 mm). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος έλξης καλωδίων, των 
γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων και στηριγμάτων,  

 η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,  

 η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς  

 η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε 

            (Αριθμητικώς): 25,00 

 

Α.Τ. 159 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ Ν9.32.01 Τυπικά Φρεάτια προκατασκευασμένα αγωγών καλωδίων 

  Κωδικός αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311 

Φρεάτια προκατασκευασμένα αγωγών καλωδίων βάθους έως 1,00 μ., υψηλής αντοχής. Για την πλήρη 
κατασκευή φρεατίων επίσκεψης ή συμβολής έως βάθους έως 1,00 μ. τετραγωνικής διατομής 0,80 x 0,80m. 
Περιλαμβάνονται οι χωματουργικές εργασίες πέραν των απαιτουμένων για την τοποθέτηση του αγωγού έως 
το εξωτερικό μέρος του φρεατίου τα υλικά επί τόπου και εργασία ξυλοτύπων σκυροδεμάτων σιδήρου 
οπλισμού επιχρίσματα, στεγανοποιήσεις μεταξύ αγωγού και φρεατίου πλήρης μόρφωση πυθμένα με χαλίκι 
3Α, και γενικά κάθε υλικό και εργασία κατασκευής του φρεατίου. Το χυτοσιδηρό κάλυμμα πληρώνεται 
χωριστά.  

Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου. 

α)Υλικά, προμήθεια,μεταφορά (Τ.Ε.)    τεμ.   1,20 x 370,00  =  444,00 

β)Εργασία    χωματουργικά, τοποθέτηση  

  ανηγμένα εις ώρας Τεχνίτη (113)        ώρες       3,00 x 19,87  =    59,61                                                      

           503,61  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πεντακόσια τρία και εξήντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 503,61 
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Α.Τ. 160 

Αρθρο ΝΗΛΜ 47       Καλώδια τύπου J 1 VV-U και R (NYΥ) 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100% 

Καλώδιο τύπου J 1 VV-U και R 3G1.5 (NYΥ) χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο. Δηλαδή προμήθεια 
και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικων (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων 
κ.λ.π.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο της βιομηχανικής 
εγκατάστασης τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα 
της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  

Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μ.μ.).  

Α.Τ. 
Κωδικ

ός 
Τύπος 

Τιμή 

Ευρώ/
μ.μ. 

Προσαύξησ
η 

10% 

Εργασία 
τεχνίτη 
ώρες x 

113 

Εργασία 
βοηθού 
ώρες x 

112 

Τιμή 
(Ευρώ/μ.μ.

) 
εφαρμογής 

160.1 
820.3.

1 
3 x 1,5 
mm2 0,6345 

0,10 x 
0,6345 

0,12 x 
19,87 

0,12 x 
16,84 

5,10 

160.2 
820.6.

1 
5 x 1.5 
mm2 0,9484 

0,10 x 
0,9484 

0,12 x 
19,87 

0,12 x 
16,84 

5,45 

160.3 
820.6.

2 
5 x 2.5 
mm2 1,5325 

0,10 x 
1,5325 

0,12 x 
19,87 

0,12 x 
16,84 

6,09 

160.4 
820.6.

3 
5 x 4.0 
mm2 2,3744 

0,10 x 
2,3744 

0,12 x 
19,87 

0,12 x 
16,84 

7,02 

160.5 
820.6.

5 
5 x 10.0 

mm2 5,5987 
0,10 x 
5,5987 

0,12 x 
19,87 

0,12 x 
16,84 

10,56 

160.6 Τ.Ε. 
5 x 16 
mm2 

24,049
2 

0,10 x 
24,0492 

0,12 x 
19,87 

0,12 x 
16,84 

30,86 

160.7 Τ.Ε. 
5 x 25 
mm2 

34,050
9 

0,10 x 
34,0509 

0,12 x 
19,87 

0,12 x 
16,84 

41,87 

160.8 Τ.Ε. 
5x 

150+70 
mm2 

51,816
5 

0,10 x 
51,8165 

0,14 x 
19,87 

0,14 x 
16,84 

62,14 

 

Α.Τ. 161 

Αρθρο ΝΗΛΜ 48       Καλώδια αυτοματισμού τύπου Α-2Υ(St)2Υ 

         Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100% 

Καλωδιώσεις αυτοματισμού δι’ ειδικού καλωδίου τύπου A-2Y(St)2Y με αγωγούς χάλκινους δύο ζευγών 2 x 2 
x 0,8 χστ. και τοποθετημένων εντός χάνδακα, προστατευόμενων δια πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC 
μετά της αναλογίας των φρεατίων έλξης ή διακλάδωσης με τις εκσκαφές και επιχώσεις σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. Περιλαμβάνεται γενικά η προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, δοκιμές, υλικά και μικροϋλικά και εργασία για την παράδοση του συστήματος αυτοματισμού σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τιμή για ένα μέτρο 
μήκους (μ.μ.). 

Καλώδιο τύπου Α - 2Υ (St) 2Υ 

Αυξημένο κατά 5% για φθορά και 15% 

για υλικά και μικροϋλικα (825.6.1) m 1,20 x 0,5370  =        0,64 

Εργασία  

Τεχνίτης (003)    ώρες 0,10x 19,87  =        1,99 

Βοηθός (002)    ώρες 0,10x 16,84  =        1,68 

         4,31 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα & τριάντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4,31 
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Α.Τ. 162 

Αρθρο ΗΛΜ Ν47         Υλικά γειώσεως - Τριγωνογειώσεως 

                                                Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100% 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση του συστήματος γειώσεως που περιλαμβάνει: 

- Ηλεκτρόδια γειώσεως 

Τα ηλεκτρόδια γειώσεως θα είναι από ράβδους τύπου ‘’COPPER WELD’’ με διάμετρο ¾‘’ και μήκος 3,0 
m. Οι ράβδοι θα αποτελούνται από χαλύβδινο πυρήνα μεγάλης μηχανικής αντοχής που θα περιβάλλεται 
από μανδύα χαλκό. Η σύνδεση του χαλκού με το χάλυβα θα πρέπει να έχει γίνει ή με ειδική χύτευση ή με 
ηλεκτρολυτική μέθοδο. Περαστός χιτώνας από χαλκό δεν θα γίνει δεκτός. Το πάχος του χαλκού θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/10 της διαμέτρου της ράβδου. Οι ράβδοι θα πρέπει να μπορούν 
να συνδεθούν μεταξύ τους για σχηματισμό ηλεκτροδίων γειώσεως με διπλάσιο ή τριπλάσιο μήκος. 

- Αγωγοί γειώσεως (γυμνοί) 

Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% σε 
σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. Οι συνδέσεις μεταξύ των αγωγών θα είναι τύπου 
ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή συγκόλληση ή με ειδικούς συνδετήρες. 

- Συνδετήρες 

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως με τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου ασφαλείας 
και κατασκευασμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους γειώσεως,. 

- Τρίγωνο γειώσεως 

Κάθε τρίγωνο γειώσεως θα αποτελείται από 3 ράβδους τύπου COPPER WELD διαμέτρου ¾‘’ και 
μήκους 3,0 m που θα τοποθετηθούν στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου με πλευρά 3,0 m. Το πάνω 
μέρος των ράβδων γειώσεως θα είναι επισκέψιμο μέσα σε ειδικά φρεάτια. 

Οι αγωγοί συνδέσεως των ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυμνό χαλκό και θα τοποθετηθούν σε 
βάθος 0,60 m από την επιφάνεια του εδάφους. 

Εάν η διάταξη του τριγώνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούμενη αντίσταση τότε θα επεκταθεί αυτή σε 
μεγαλύτερο βάθος με τη χρησιμοποίηση και άλλων 3 ράβδων που θα συνδεθούν με τις προηγούμενες 
ώστε το τελικό μήκος των ηλεκτροδίων γειώσεως να γίνει 5,50 m.  

Τιμή ανά (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου συστήματος γειώσεως. 

α)   Τριγωνογείωση με τα υλικά (T.E.) τεμ.                1,05 x 508,80     =  534,24 

β)   εργασία τεχνίτη (003) ώρες                                        6,00 x 19,87      =  119,22 

γ)   εργασία βοηθού τεχνίτη (002) ώρες                            6,00 x 16,84      =  101,04 

                                                                                                               =  754,50 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια πενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 754,50 
 

Α.Τ. 163 

Αρθρο ΝΗΛΜ 58    Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πετρελαιοκίνητο 150 KVA 

       Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 58 100% 

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος τάσεως 230/400V, 50Hz ισχύος 
150,00 KVA, πετρελαιοκίνητο (κινητήρας DIESEL) με Εναλλακτήρα, αυτομάτου λειτουργίας, συνεχούς 
κατάλληλης ισχύος για την εξυπηρέτηση των αναγκών ρευματοδότησης της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων του οικισμού Αγίου Κηρύκου εκτός του εξοπλισμού επεξεργασίας ιλύος και του εξοπλισμού 
τροφοδοσίας και παραγωγής βιομηχανικού νερού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη, συναρμολογημένο επί κοινής μεταλλικής βάσης, μετά δεξαμενής καυσίμων, πίνακα 
αυτομάτου μεταγωγέα και λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος της ΔΕΗ, σιγαστήρος, μετά 
σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, πλήρες, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τις 
βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα 
μεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεμα, τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, δοκιμών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
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Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου Η/Ζ. 

1. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
ισχύος 150,00 KVA (Τ.Ε.) τεμ. 1 x 32.174,76  =   32.174,76 

2. Μικροϋλικά 3%   τεμ. 0,03 x 32.174,76 =        965,24 

3. Τεχνίτης (003)   ώρες 100 x 19,87  =     1.987,00 

4. Βοηθός (002)   ώρες 100 x 16,84  =     1.684,00 

     36.811,00 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα έξι χιλίαδες οκτακόσια έντεκα 

            (Αριθμητικώς): 36.811,00 

 

Α.Τ. 164 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52    Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου εγκαταστάσεως 

       Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους στεγανού ηλεκτρικού πίνακα για την 
τροφοδότηση των έργων προεπεξεργασίας, των δεξαμενών αερισμού, της δεξαμενής καθίζησης και του 
αντλιοστασίου ιλύος, της χλωρίωσης, της διύλισης, και των έργων επεξεργασίας ιλυός και των υποπινάκων 
ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα όργανα αυτοματισμού και ελέγχου όπως αναφέρονται στην Τ.Π.Δ.Ε. πλήρως 
συναρμολογημένα και συρματωμένα με κάθε εξάρτημα ή μικροϋλικό ή δαπάνη ή εργασία, που απαιτείται για 
την καλή και ασφαλή λειτουργία του.  

Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα. 

1. Υλικά 

α)   Μεταλλικό  κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ‘’DKP’’ και μορφοσίδηρο  προστασίας Ρ43 ανηρτημένο  στον   
τοίχο και σε απόσταση 10 cm από αυτόν Τ.Ε    τεμ.  1 x     1290,00   =     1.290,00  

β)   Διακόπτης  φορτίου  τριπολικός  

      3x400 A  μαχαιρωτός (Τ.Ε.)     τεμ.  1 x 130,00   = 130,00 

γ)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x200 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) Τ.Ε.     τεμ.  3 x   20,00   =   60,00 

δ)   Αμπερόμετρο 250 A  με το μετασχηματιστή  εντάσεως  κλάσεως  

      ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως  και  στερεώσεως σε 

      πίνακα διαστάσεων 96x76mm (Τ.Ε.)    τεμ.  3 x   50,00   = 150,00 

ε)   Βολτόμετρο  περιοχής  ενδείξεων 

      0 – 500 V με την ασφάλεια 25/2 Α πλήρες με το μεταγωγέα βολτομέτρου κλάσεως  ακριβείας  0,5% κι 
νητου  σιδήρου  μετά  των  υλικών και  μικροϋλικών  συνδέσεως  και       στερεώσεως σε πίνακα διαστάσεων 

      96x76 mm (Τ.Ε.)      τεμ.  1 x   40,00   =   40,00 

στ) Διακόπτης φορτίου τριπολικός  3 x 25 Α τύπου PACCO κατάλληλος  

      για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και. σύνδεση (Τ.Ε.)   τεμ.  4 x   75,00   = 450,00 

ζ)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός  3 x 40 Α τύπου PACCO κατάλληλος  

      για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και. σύνδεση (Τ.Ε.)    τεμ.  1 x   85,00   =   80,00 

η)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός  3 x 63 Α τύπου PACCO κατάλληλος  

      για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και. σύνδεση (Τ.Ε.)    τεμ.   3 x 100,00   = 300,00 

θ)   Βάσεις με ασφάλειες 3 x 20 Α  

 μαχαιρωτές (ΝΗ)     τεμ.   4 x   10,00   =   60,00 
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θ1) Βάσεις με ασφάλειες 3 x 35 Α  

 μαχαιρωτές (ΝΗ)     τεμ.   1 x   12,00   =   12,00 

θ2) Βάσεις με ασφάλειες 3 x 50 Α  

 μαχαιρωτές (ΝΗ)     τεμ.   1 x   15,00   =   15,00 

θ3) Βάσεις με ασφάλειες 3 x 63 Α  

 μαχαιρωτές (ΝΗ)     τεμ.   2 x   20,00   =   40,00 

θ)  Τριπολικός  διακόπτης  με  ηλέ-  

      κτρική ποστασία (Τ.Ε.)     τεμ.   9 x         40,00    =        360,00 

ι)    Ενδεικτική λυχνία τάσεως  μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια  

 πορσελάνης 25/2 Α x 3 με την  

 σύνδεση με τον πίνακα (Τ.Ε.)   τεμ.   9 x    21,00    = 189,00 

κ)   Κύκλωμα αυτοματισμού που να  περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια,  

ρελέ ισχύος και αυτοματισμού, μετασχηματιστή, βοηθητικές  επαφές, διακόπτες ώστε να 

      επιτυγχάνεται ο περιγραφόμενος 

      αυτοματισμός. Κατ’ εκτίμηση (Τ.Ε.)   τεμ.  1 x  320,00  = 320,00 

                              =     3.496,00 

      Μικροϋλικά, καλωδιώσεις 4%                     τεμ.  0,04 x3.496,00  = 139,84 

      

2. Μιμικό διάγραμμα (Τ.Ε.)     τεμ.     1 x    1.500,00  =     1.500,00 

3. Εργασία 

α)   Τεχνίτης (003)     ώρες   10 x   19,87   = 198,70 

β)   Βοηθός (002)     ώρες   10 x   16,84   = 168,40 

             =     5.502,94 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε χιλίαδες πεντακόσια δύο & ενενήντα τέσσερα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 5.502,94 
 

Α.Τ. 165 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52       Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου έργων προεπεξεργασίας 

          Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους στεγανού ηλεκτρικού πίνακα για την 
τροφοδότηση των έργων προεπεξεργασίας, και των υποπινάκων ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα όργανα 
αυτοματισμού και ελέγχου όπως αναφέρονται στην Τ.Π.Δ.Ε. πλήρως συναρμολογημένα και συρματωμένα 
με κάθε εξάρτημα ή μικροϋλικό ή δαπάνη ή εργασία, που απαιτείται για την καλή και ασφαλή λειτουργία του.  

Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα. 

1. Υλικά 

α)   Μεταλλικό  κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ‘’DKP’’ και μορφο- σίδηρο  προστασίας Ρ43 ανηρτημένο  στον  
τοίχο και σε απόσταση 10 cm από αυτόν Τ.Ε   τεμ.  1 x       470,00   =        470,00  

β)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός 3 x 25 Α  

      τύπου PACCO κατάλληλος  για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και σύνδεση (Τ.Ε.)   τεμ.  1 x   75,00   =   75,00 

γ)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x25 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) Τ.Ε.    τεμ.  3 x   20,00   =   60,00 

δ)   Αμπερόμετρο 250 A  με το μετασχηματιστή  εντάσεως  κλάσεως ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου 

      μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως  και  στερεώσεως σε 

      πίνακα διαστάσεων 96x76mm (Τ.Ε.)    τεμ.  3 x   50,00   = 150,00 
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ε)   Διακόπτης  μονοπολικός  χωνευτός  τριών  θέσεων  αυτόματης χειροκίνητης λειτουργίας 

      (Τ.Ε.) τεμ.  10 x   15,00  = 150,00 

στ) Βάσεις  με  ασφάλειες  3x16 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.    τεμ.  10 x   15,00   = 150,00 

ζ)   Διακόπτης αυτόματος αέρος και θερμική ρύθμιση εντάσεως 35 Α προμήθεια,  προσκόμιση  διακό πτη  με  
μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

      (Τ.Ε.)      τεμ.   8 x   80,00   = 640,00 

η)   Ασφαλειοαποζεύκτης (Τ.Ε.)    τεμ.   4 x   50,00   = 150,00 

θ)   Τριπολικός  διακόπτης  με  ηλέ- 

      κτρική ποστασία (Τ.Ε.)     τεμ.   8 x   40,00   = 280,00 

ι)    Διακόπτης μονοπολικός, χωνευτός τριών θέσεων 
αυτόματης χειροκίνητης  

      λειτουργίας (Τ.Ε.)                                             τεμ.   3 x   15,00   =   45,00 

κ)   Ασφάλεια μονοφασική 6 A (Τ.Ε.)   τεμ.   3 x   10,00   =   30,00 

λ)    Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια  πορσελάνης 25/2 Α x 3 με την  

 σύνδεση με τον πίνακα (Τ.Ε.)  τεμ.   10 x    21,00  = 210,00 

μ)   Κύκλωμα αυτοματισμού που να  περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια,  

ρελέ ισχύος και αυτοματισμού, μετασχηματιστή, βοηθητι κές  επαφές, διακόπτες  

ώστε να επιτυγχάνεται ο περιγραφόμενος αυτοματισμός 

  Κατ’ εκτίμηση (Τ.Ε.)     τεμ.    1 x 320,00   = 320,00 

                           =     2.730,00 

Μικροϋλικά, καλωδιώσεις 4%                     τεμ.  0,04 x2.730,00     = 109,20 

2. Εργασία 

α)   Τεχνίτης (003)    ώρες  7 x   19,87   = 139,09 

β)   Βοηθός (002)    ώρες  7 x   16,84   = 117,88 

            =      3.096,17 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρεις χιλίαδες ενενήντα έξι & δέκα επτά λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 3.096,17 

 

Α.Τ. 166 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52    Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου έργων επεξεργασίας ιλύος 

          Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους στεγανού ηλεκτρικού πίνακα για την 
τροφοδότηση των έργων επεξεργασίας ιλύος, και των υποπινάκων ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα όργανα 
αυτοματισμού και ελέγχου όπως αναφέρονται στην Τ.Π.Δ.Ε. πλήρως συναρμολογημένα και συρματωμένα 
με κάθε εξάρτημα ή μικροϋλικό ή δαπάνη ή εργασία, που απαιτείται για την καλή και ασφαλή λειτουργία του. 

 Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα. 

1. Υλικά 

α)   Μεταλλικό  κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ‘’DKP’’ και μορφοσίδηρο  προστασίας Ρ43 ανηρτημένο  στον  
τοίχο  και  σε απόσταση 10 cm από αυτόν 

          Τ.Ε    τεμ.  1 x        470,00   =        470,00  

β)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός 3 x 63 Α τύπου PACCO κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και σύνδεση (Τ.Ε.)   τεμ.  1 x 100,00   = 100,00 

γ)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x50 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) Τ.Ε.    τεμ.  3 x   40,00   = 120,00 
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δ)   Αμπερόμετρο 250 A  με το μετασχηματιστή  εντάσεως  κλάσεως  

      ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου  μετά των υλικών και μικροϋλικών 

      συνδέσεως  και  στερεώσεως σε πίνακα διαστάσεων 96x76mm 

           (Τ.Ε.)  τεμ.  3 x   50,00   = 150,00 

ε)   Διακόπτης  μονοπολικός  χωνευτός  

      τριών  θέσεων  αυτόματης χειροκί- 

      νητης λειτουργίας (Τ.Ε.)    τεμ.  10 x   15,00  = 150,00 

στ) Βάσεις  με  ασφάλειες  3x10 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.    τεμ.  7 x   10,00   =   70,00 

στ1)Βάσεις  με  ασφάλειες  3x20 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.    τεμ.  3 x   20,00   =   60,00 

ζ)   Διακόπτης αυτόματος αέρος και θερμική ρύθμιση εντάσεως 35 Α 

      προμήθεια,  προσκόμιση  διακόπτη  με  μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

      (Τ.Ε.)      τεμ.   7 x   80,00   = 560,00 

ζ1) Διακόπτης αυτόματος αέρος αστέρος – τριγώνου με χρονική και θερμική  ρύθμιση  εντάσεως   35 Α  

      προμήθεια, προσκόμιση, διακόπτη με μικροϋλικά και την εργασία εγκα- 

      ταστάσεως και συνδέσεως (Τ.Ε.)    τεμ.   3 x 380,00   =     1.140,00 

η)   Ασφαλειοαποζεύκτης (Τ.Ε.)    τεμ.   3 x   50,00   = 150,00 

θ)   Τριπολικός  διακόπτης  με  ηλέ- 

      κτρική ποστασία (Τ.Ε.)     τεμ.   10 x   40,00   = 400,00 

ι)    Διακόπτης μονοπολικός, χωνευτός τριών θέσεων αυτόματης χειροκίνητης  

      λειτουργίας (Τ.Ε.)                                         τεμ.   3 x   15,00   =   45,00 

κ)   Ασφάλεια μονοφασική 6 A (Τ.Ε.)   τεμ.   3 x   10,00   =   30,00 

λ)    Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια  πορσελάνης 25/2 Α x 3 με την  

 σύνδεση με τον πίνακα (Τ.Ε.)   τεμ.    10 x    21,00  = 210,00 

μ)   Κύκλωμα αυτοματισμού που να  περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια, ρελέ ισχύος και αυτοματισμού, 
μετασχηματιστή, βοηθητικές  επαφές, διακόπτες ώστε να επιτυγχάνεται ο περιγραφόμενος 

      αυτοματισμός. Κατ’ εκτίμηση (Τ.Ε.)   τεμ.    1 x 320,00   = 320,00 

                         =     3.975,00 

Μικροϋλικά, καλωδιώσεις 4%                  τεμ.  0,04 x3.975,00  = 159,00 

2. Εργασία 

α)   Τεχνίτης (003)    ώρες   10 x   19,87   = 198,70 

β)   Βοηθός (002)    ώρες   10 x   16,84   = 168,40 

            =      4.501,10 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλίαδες πεντακόσια ένα & δέκα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 4.501,10 

 

Α.Τ. 167 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52    Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου δεξαμενών αερισμού 

       Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους στεγανού ηλεκτρικού πίνακα για την 
τροφοδότηση των έργων αερισμού των λυμάτων, και των υποπινάκων ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα 
όργανα αυτοματισμού και ελέγχου όπως αναφέρονται στην Τ.Π.Δ.Ε. πλήρως συναρμολογημένα και 
συρματωμένα με κάθε εξάρτημα ή μικροϋλικό ή δαπάνη ή εργασία, που απαιτείται για την καλή και ασφαλή 
λειτουργία του. 
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 Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα. 

1. Υλικά 

α)   Μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα “DKP”  και  μορφοσίδηρο προστασίας Ρ43  

      τύπου Pillar στερεωμένου  

      στο έδαφος (Τ.Ε.)      τεμ.  1 x       470,00   =        470,00  

β)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός 3 x 100 Α  τύπου PACCO ή μαχαιρωτός κατάλληλος  

      για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και σύνδεση (Τ.Ε.)   τεμ.  1 x 150,00   = 150,00 

γ)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x63 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) Τ.Ε.    τεμ.  3 x   60,00   = 180,00 

δ)   Αμπερόμετρο 250 A  με το μετα σχηματιστή  εντάσεως  κλάσεως  ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου 

      μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως  και  στερεώσεως σε 

      πίνακα διαστάσεων 96x76mm (Τ.Ε.)   τεμ.  3 x   50,00   = 150,00 

ε)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x16 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.    τεμ.  2 x   10,00   =   20,00 

ε1)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x63 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.    τεμ.  1 x   20,00   =   20,00 

στ)   Διακόπτης αυτόματος αέρος και  θερμική ρύθμιση εντάσεως 16 Α 

      προμήθεια,  προσκόμιση  διακόπτη  με  μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

      (Τ.Ε.)      τεμ.   2 x   40,00   =   80,00 

στ)   Διακόπτης αυτόματος αέρος αστέρος – τριγώνου με χρονική και θερμική  ρύθμιση  εντάσεως   63 Α  

      προμήθεια, προσκόμιση, διακόπτη με μικροϋλικά και την εργασία εγκα- 

      ταστάσεως και συνδέσεως (Τ.Ε.)   τεμ.   1 x   380,00  =          380,00 

ζ)   Ασφαλειοαποζεύκτης (Τ.Ε.)   τεμ.   3 x   50,00   = 150,00 

η)   Τριπολικός  διακόπτης  με  ηλέκτρική ποστασία τριών θέσεων αυτόματης χειροκίνητης  

      λειτουργίας (Τ.Ε.)      τεμ.   6 x   40,00   =   240,00 

θ)   Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α x 3 με την  

 σύνδεση με τον πίνακα (Τ.Ε.)   τεμ.    6 x    21,00  =   126,00 

ι)   Κύκλωμα αυτοματισμού που να περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια, ρελέ ισχύος και αυτοματισμού, 
μετασχηματιστή, βοηθητικές  επαφές, διακόπτες ώστε να  επιτυγχάνεται ο περιγραφόμενος 

      αυτοματισμός. Κατ’ εκτίμηση (Τ.Ε.)    τεμ.    1 x 320,00   =   320,00 

                         =         2.286,00 

Μικροϋλικά, καλωδιώσεις 4%                    τεμ.  0,04 x2.286,00  =    91,44 

2. Εργασία 

α)   Τεχνίτης (003)    ώρες  7 x   19,87   =   139,09 

β)   Βοηθός (002)    ώρες  7 x   16,84   =   117,88 

            =        2.634,41 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλίαδες εξακόσια τριάντα τέσσερα & σαράντα ένα λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 2.634,42 
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Α.Τ. 168 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52    Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου Δ.Τ.Κ. 

       Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους στεγανού ηλεκτρικού πίνακα για την 
τροφοδότηση της Δ.Τ.Κ. των λυμάτων, και των υποπινάκων ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα όργανα 
αυτοματισμού και ελέγχου όπως αναφέρονται στην Τ.Π.Δ.Ε. πλήρως συναρμολογημένα και συρματωμένα 
με κάθε εξάρτημα ή μικροϋλικό ή δαπάνη ή εργασία, που απαιτείται για την καλή και ασφαλή λειτουργία του. 

 Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα. 

1. Υλικά 

α)   Μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα “DKP”  και μορφοσίδηρο προστασίας Ρ43  

      τύπου Pillar στερεωμένου  

      στο έδαφος (Τ.Ε.)     τεμ.  1 x       270,00   =        270,00  

β)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός 3 x 25 Α  

      τύπου PACCO κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και σύνδεση (Τ.Ε.)   τεμ.  1 x   75,00   =  75,00 

γ)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x20 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) Τ.Ε.    τεμ.  3 x   20,00   =  60,00 

δ)   Αμπερόμετρο 250 A  με το μετασχηματιστή  εντάσεως  κλάσεως  

      ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου μετά των υλικών και μικροϋλικών  συνδέσεως  και  στερεώσεως σε 

      πίνακα διαστάσεων 96x76mm (Τ.Ε.)    τεμ.  3 x   50,00   = 150,00 

ε)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x20 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.     τεμ.  1 x   10,00   =   10,00 

στ) Διακόπτης αυτόματος αέρος και  θερμική ρύθμιση εντάσεως 35 Α 

      προμήθεια,  προσκόμιση  διακόπτη  με  μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

      (Τ.Ε.)      τεμ.   1 x   80,00   =   80,00 

ζ)   Ασφαλειοαποζεύκτης (Τ.Ε.)     τεμ.   3 x   50,00   = 150,00 

η)   Τριπολικός  διακόπτης  με  ηλέκτρική ποστασία τριών       θέσεων αυτόματης χειροκίνητης  

      λειτουργίας (Τ.Ε.)      τεμ.   1 x   40,00   =   40,00 

θ)   Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α x 3 με την  

 σύνδεση με τον πίνακα (Τ.Ε.)   τεμ.    1 x    21,00   =   21,00 

ι)   Κύκλωμα αυτοματισμού που να περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια, ρελέ ισχύος και αυτοματισμού, 
μετασχηματιστή, βοηθητκές  επαφές, διακόπτες ώστε να επιτυγχάνεται ο περιγραφόμενος 

      αυτοματισμός. Κατ’ εκτίμηση (Τ.Ε.)    τεμ.    1 x 100,00   = 100,00 

                         =        956,00 

Μικροϋλικά, καλωδιώσεις 4%                      τεμ.  0,04 x   956,00    =   38,24 

2. Εργασία 

α)   Τεχνίτης (003)    ώρες  4 x   19,87   =   79,48 

β)   Βοηθός (002)    ώρες  4 x   16,84   =   67,36 

             =      1.141,08 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εκατό σαράντα ένα & οκτώ λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 1.141,08 
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Α.Τ. 169 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52       Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αντλιοστασίου ιλύος 

          Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους στεγανού ηλεκτρικού πίνακα για την 
τροφοδότηση του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας και απομάκρυνσης ιλύος, και των υποπινάκων ελέγχου με 
όλα τα απαιτούμενα όργανα αυτοματισμού και ελέγχου όπως αναφέρονται στην Τ.Π.Δ.Ε. πλήρως 
συναρμολογημένα και συρματωμένα με κάθε εξάρτημα ή μικροϋλικό ή δαπάνη ή εργασία, που απαιτείται για 
την καλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα. 

1. Υλικά 

α)   Μεταλλικό  κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ‘’DKP’’ και μορφοσίδηρο  προστασίας Ρ43 ανηρτημένο  στον  
τοίχο  και  σε απόσταση 10 cm από αυτόν 

           (Τ.Ε.)  τεμ.  1 x       370,00   =        370,00  

β)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός 3 x 25 Α  τύπου PACCO κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και σύνδεση (Τ.Ε.)   τεμ.  1 x   75,00   =   75,00 

γ)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x20 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) Τ.Ε.    τεμ.  3 x   20,00   =   60,00 

δ)   Αμπερόμετρο 250 A  με το μετασχηματιστή  εντάσεως  κλάσεως ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου 

      μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως  και  στερεώσεως σε 

      πίνακα διαστάσεων 96x76mm (Τ.Ε.)   τεμ. 3 x   50,00   =  150,00 

ε)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x16 A  

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.   τα εμ. 6 x   10,00   =    60,00 

στ) Διακόπτης αυτόματος αέρος και θερμική ρύθμιση εντάσεως 35 Α προμήθεια,  προσκόμιση  διακόπτη  με  
μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

      (Τ.Ε.)      τεμ.   6 x   80,00   =        480,00 

ζ)   Ασφαλειοαποζεύκτης (Τ.Ε.)    τεμ.   3 x   50,00   = 150,00 

η)   Τριπολικός  διακόπτης  με  ηλέκτρική ποστασία τριών θέσεων αυτόματης χειροκίνητης  

      λειτουργίας (Τ.Ε.)      τεμ.   6 x   40,00   = 240,00 

θ)   Ενδεικτική λυχνία τάσεως  

 μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α x 3 με την  

 σύνδεση με τον πίνακα (Τ.Ε.)  τεμ.    6 x    21,00  =  126,00 

ι)   Κύκλωμα αυτοματισμού που να περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια, ρελέ ισχύος και αυτοματισμού, 
μετασχηματιστή, βοηθητικές  επαφές, διακόπτες ώστε να επιτυγχάνεται ο περιγραφόμενος 

      αυτοματισμός. Κατ’ εκτίμηση (Τ.Ε.)   τεμ.    1 x 220,00   = 220,00 

                         =     1.931,00 

Μικροϋλικά, καλωδιώσεις 4%                        τεμ.  0,04 x1.931,00  =   77,24 

2. Εργασία 

α)   Τεχνίτης (003)    ώρες  8 x   19,87   = 158,96 

β)   Βοηθός (002)    ώρες  8 x   16,84   = 134,72 

            =     2.301,92 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τριακόσια ένα & ενενήντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 2.301,92 
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Α.Τ. 170 

Αρθρο ΝΗΛΜ 52    Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου χλωρίωσης - αποχλωρίωσης 

          Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 52 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους στεγανού ηλεκτρικού πίνακα για την 
τροφοδότηση της χλωρίωσης των λυμάτων, και των υποπινάκων ελέγχου με όλα τα απαιτούμενα όργανα 
αυτοματισμού και ελέγχου όπως αναφέρονται στην Τ.Π.Δ.Ε. πλήρως συναρμολογημένα και συρματωμένα 
με κάθε εξάρτημα ή μικροϋλικό ή δαπάνη ή εργασία, που απαιτείται για την καλή και ασφαλή λειτουργία του. 

Τιμή για ένα (τεμ.) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ηλεκτρικού πίνακα. 

1. Υλικά 

α)Μεταλλικό  κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ‘’DKP’’ και μορφοσίδηρο προστασίας Ρ43 ανηρτημένο στον  τοίχο 
και σε απόσταση 10 cm από αυτόν (Τ.Ε.)  τεμ.  1 x       270,00   =        270,00  

β)   Διακόπτης φορτίου τριπολικός 3 x 25 Α τύπου PACCO κατάλληλος  για χωνευτή εγκατάσταση  

      σε πίνακα και σύνδεση (Τ.Ε.)   τεμ.  1 x   75,00   =   75,00 

γ)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x20 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) Τ.Ε.    τεμ.  3 x   20,00   =   60,00 

δ)   Αμπερόμετρο 250 A  με το μετασχηματιστή  εντάσεως  κλάσεως ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου 

      μετά των υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως  και  στερεώσεως σε 

      πίνακα διαστάσεων 96x76mm (Τ.Ε.)    τεμ.  3 x   50,00   = 150,00 

ε)   Βάσεις  με  ασφάλειες  3x16 A 

      μαχαιρωτές (ΝΗ) ή PACCO Τ.Ε.     τεμ.  2 x   10,00   =   20,00 

στ) Διακόπτης αυτόματος αέρος καιθερμική ρύθμιση εντάσεως 35 Α προμήθεια,  προσκόμιση  διακόπτη  με  
μικροϋλικά και την εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

      (Τ.Ε.)      τεμ.   2 x   80,00   = 160,00 

ζ)   Ασφαλειοαποζεύκτης (Τ.Ε.)    τεμ.   3 x   50,00   = 150,00 

η)   Τριπολικός  διακόπτης  με  ηλέκτρική ποστασία τριών  θέσεων αυτόματης χειροκίνητης  

      λειτουργίας (Τ.Ε.)      τεμ.   2 x   40,00   =   80,00 

θ)   Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α x 3 με την  

 σύνδεση με τον πίνακα (Τ.Ε.)   τεμ.    2 x    21,00  =   42,00 

ι)   Κύκλωμα αυτοματισμού που να περιλαμβάνει τα απαραίτητα καλώδια, ρελέ ισχύος και αυτοματισμού, 
μετασχηματιστή, βοηθητικές  επαφές, διακόπτες ώστε να επιτυγχάνεται ο περιγραφόμενος 

      αυτοματισμός. Κατ’ εκτίμηση (Τ.Ε.)    τεμ.    1 x 140,00   = 140,00 

                         =       1.147,00 

Μικροϋλικά, καλωδιώσεις 4%                     τεμ.  0,04 x1.147,00  =   45,88 

2. Εργασία 

α)   Τεχνίτης (003)    ώρες  4 x   19,87   =   79,48 

β)   Βοηθός (002)    ώρες  4 x   16,84   =   67,36 

            =       1.339,72 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τριακόσια τριάντα εννέα & εβδομήντα δύο λεπτά 

            (Αριθμητικώς): 1.339,72 

 

Α.Τ. 171 

Αρθρο ΝΗΛΜ 63            Σύστημα αυτόματου ελέγχου μέσω PLC - DISPLAY 

  Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους κεντρικού συστήματος αυτόματου ελέγχου του 
συνόλου των ηλεκτρονικών ψηφιακών σημάτων, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και εποπτεία της μονάδας 
μέσω των μιμικών παραστατικών διαγραμμάτων (mimic diagrams) μέσω συστήματος εποπτικού ελέγχου και 
συλλογής δεδομένων SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) που θα αποτελείται από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), κατάλληλα συνδεδεμένος με το δίκτυο των περιφερειακών 
προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC), οι οποίοι θα ασκούν εποπτεία στα αντίστοιχα κέντρα τοπικού 
ελέγχου. Το σύστημα SCADA θα περιλαμβάνει επίσης και κατάλληλο λογισμικό επίβλεψης σε περιβάλλον 
Windows XP . 
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Σύστημα αυτόματου ελέγχου εγκατάστασεως αποτελούμενο από: 

Α. Δομικό μέρος (Hardware) 

Β. Λογισμικό μέρος (Software) 

Το σύστημα νοείται καλωδιωμένο και πλήρως εγκατεστημένο στο Γενικό Πίνακα της εγκαταστάσεως, έτοιμο 
για λειτουργία σύμωνα με την Τ.Π. Δ12. Τιμή για ένα (τεμ) τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου συστήματος 
αυτομάτου ελέγχου έτοιμου προς λειτουργία. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα χιλάδες πεντακόσια 

            (Αριθμητικώς): 12.500,00 

 

Α.Τ. 172 

Δοκιμαστικη λειτουργία της εγκαταστάσεως επί ένα εξάμηνο 

Για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο επί ένα 6μηνο και τις υποχρεώσεις του κατά την 
περίοδο αυτή όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της συγγραφής υποχρεώσεων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλάδες 

            (Αριθμητικώς): 3.000,00 

 Σάμος, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 

 ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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