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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                  ΡΕΘΥΜΝΟ: 14-9-2021 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                   
               

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 
ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ – 

ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ». 
 
 
 
 
Η διασύνδεση των δύο βασικών «πηγών» υδροδότησης της πόλης του Ρεθύμνου θα 

επιτευχθεί με την κατασκευή δικτύου διασύνδεσης των δεξαμενών  «Καστελλακίων» με τις 

δεξαμενές «Μασταμπά» προς αντικατάσταση υφισταμένου δικτύου τεσσαρακονταετίας με 

πολλές απώλειες. 

Μέσω αυτής της διασύνδεσης διασφαλίζεται η επάρκεια και σωστή διανομή ύδατος στο 

σύνολο της πόλης, ακόμα και στις περιπτώσεις αδυναμίας μιας εκ των βασικών «πηγών», 

όπως αρκετές φορές έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε όρυγμα και θα 

επιχωθεί με 3 Α. 

Το νέο δίκτυο είναι συνολικού μήκους 3300 μ.μ.  με χαρακτηριστικά Φ400 ΡΕ100 10 

ΑΤΜ. Επίσης σε διάφορα σημεία του Δήμου αντικαθίστανται εξωτερικά δίκτυα διαμέτρου Φ63, 

Φ90, Φ110 σε μήκος 9.429,88 μέτρα. Τα δίκτυα αυτά τοποθετούνται σε όρυγμα 20 Χ 60, που 

θα γίνει με υδραυλικό μικροτροχό. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.350.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ο Συντάξας                                                                           Ο Διευθυντής Τ.Υ. 
 
 
Γ. Κυριακάκης                                                                              Γ. Παπαδάκης 
Πολ. Μηχανικός                                                                          Πολ. Μηχανικός 
 



Δίκτυα Ύδρευσης v16.0 - Τεύχος Προμετρήσεων 

 

 

 

 

 

Αγωγός Μεταφοράς Ύδατος Φ400 
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Στοιχεία μελέτης 

1. Εκσκαφές Τάφρων Αγωγών 
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1 P1 4.858 Φ400 15.166 1.685 16.851 

2 P3 8.773 Φ400 26.192 2.910 29.103 

3 P4 14.713 Φ400 35.054 3.895 38.949 

4 P5 32.408 Φ400 58.487 6.499 64.985 

5 P6 15.030 Φ400 25.971 2.886 28.857 

6 P7 12.511 Φ400 27.577 3.064 30.641 

7 P8 8.934 Φ400 19.692 2.188 21.880 

8 P9 25.528 Φ400 44.112 4.901 49.013 

9 P10 23.106 Φ400 39.927 4.436 44.363 

10 P11 25.955 Φ400 44.850 4.983 49.834 

11 P12 33.808 Φ400 73.190 8.132 81.322 

12 P13 33.749 Φ400 73.062 8.118 81.180 

13 P14 61.545 Φ400 106.350 11.817 118.167 

14 P15 65.256 Φ400 112.762 12.529 125.292 

15 P16 23.460 Φ400 40.538 4.504 45.043 

16 P17 22.414 Φ400 38.731 4.303 43.034 

17 P18 39.494 Φ400 68.246 7.583 75.829 

18 P19 15.521 Φ400 26.820 2.980 29.800 

19 P20 18.370 Φ400 31.744 3.527 35.271 

20 P21 32.562 Φ400 56.267 6.252 62.518 

21 P22 28.449 Φ400 49.160 5.462 54.622 

22 P23 16.830 Φ400 29.082 3.231 32.314 

23 P24 18.816 Φ400 32.514 3.613 36.127 

24 P25 31.269 Φ400 54.033 6.004 60.036 

25 P26 20.619 Φ400 35.629 3.959 39.588 

26 P27 55.005 Φ400 95.048 10.561 105.609 

27 P28 29.722 Φ400 51.360 5.707 57.067 

28 P29 52.198 Φ400 90.198 10.022 100.220 

29 P30 55.096 Φ400 95.205 10.578 105.783 

30 P31 66.765 Φ400 115.371 12.819 128.190 

31 P32 77.845 Φ400 134.516 14.946 149.463 

32 P33 59.771 Φ400 103.285 11.476 114.761 
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33 P34 47.930 Φ400 82.823 9.203 92.026 

34 P35 29.171 Φ400 50.407 5.601 56.008 

35 P36 11.152 Φ400 19.270 2.141 21.411 

36 P37 2.925 Φ400 5.055 0.562 5.617 

37 P38 21.515 Φ400 37.178 4.131 41.309 

38 P39 17.219 Φ400 29.754 3.306 33.060 

39 P40 66.009 Φ400 114.063 12.674 126.737 

40 P41 48.243 Φ400 83.364 9.263 92.627 

41 P42 38.231 Φ400 66.063 7.340 73.404 

42 P43 49.040 Φ400 84.741 9.416 94.156 

43 P44 161.116 Φ400 278.408 30.934 309.342 

44 P45 67.038 Φ400 115.841 12.871 128.712 

45 P46 28.991 Φ400 50.096 5.566 55.663 

46 P47 56.614 Φ400 97.829 10.870 108.699 

47 P48 73.831 Φ400 127.580 14.176 141.755 

48 P49 49.072 Φ400 84.796 9.422 94.217 

49 P50 13.537 Φ400 23.392 2.599 25.991 

50 P51 11.677 Φ400 20.178 2.242 22.420 

51 P52 42.196 Φ400 74.441 8.271 82.712 

52 P53 27.656 Φ400 48.790 5.421 54.211 

53 P54 21.147 Φ400 36.542 4.060 40.602 

54 P55 48.080 Φ400 139.630 15.514 155.144 

55 P56 52.333 Φ400 186.544 20.727 207.271 

56 P57 41.200 Φ400 118.494 13.166 131.660 

57 P58 21.322 Φ400 49.612 5.512 55.125 

58 P59 37.245 Φ400 89.882 9.987 99.869 

59 P60 56.927 Φ400 158.744 17.638 176.382 

60 P61 54.979 Φ400 121.753 13.528 135.282 

61 P62 31.882 Φ400 55.092 6.121 61.213 

62 P63 89.025 Φ400 209.408 23.268 232.675 

63 P64 42.717 Φ400 100.482 11.165 111.646 

64 P65 30.599 Φ400 52.876 5.875 58.751 

65 P66 39.072 Φ400 67.517 7.502 75.019 

66 P67 33.546 Φ400 57.967 6.441 64.408 

67 P68 23.641 Φ400 40.851 4.539 45.390 

68 P69 49.418 Φ400 85.394 9.488 94.882 

69 P70 62.897 Φ400 108.687 12.076 120.763 

70 P71 29.027 Φ400 50.158 5.573 55.732 

71 P72 6.900 Φ400 11.924 1.325 13.249 

72 P73 12.147 Φ400 20.990 2.332 23.322 

73 P74 3.620 Φ400 6.255 0.695 6.950 

74 P75 11.755 Φ400 20.313 2.257 22.570 
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75 P76 49.343 Φ400 85.265 9.474 94.739 

76 P77 37.504 Φ400 64.806 7.201 72.007 

77 P78 124.775 Φ400 215.612 23.957 239.569 

78 P79 49.353 Φ400 85.281 9.476 94.757 

79 P80 46.657 Φ400 80.623 8.958 89.581 

80 P81 62.023 Φ400 107.176 11.908 119.085 

81 P82 43.314 Φ400 74.847 8.316 83.163 

82 P83 26.042 Φ400 45.000 5.000 50.001 

83 P84 44.622 Φ400 77.107 8.567 85.675 

84 P85 46.283 Φ400 79.977 8.886 88.863 

85 P86 78.252 Φ400 199.491 22.166 221.657 

86 P87 1.818 Φ400 5.301 0.589 5.890 

87 P88 4.437 Φ400 13.438 1.493 14.931 

 Σύνολο 3307.443 Σύνολο 6267.249 696.361 6963.610 

2. Χωματουργικές εργασίες 

2.1. Εκσκαφές τάφρων αγωγών 

2.1.1. Σύνολο 

Από τους πίνακες εκσκαφών (m³) 6963  

2.1.2. Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

Από τους πίνακες εκσκαφών (m³) 4500  

2.1.3. Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 

Από τους πίνακες εκσκαφών (m³) 2437  

2.2. Επίχωση σκαμμάτων 

2.2.1.Προϊόντα εκσκαφών προς επανεπίχωση 

Ολικός όγκος (m³)   

2.2.2.Επίχωση σκαμμάτων : Άμμος λατομείου/Θραυστό υλικό 

Ολικός όγκος (m³) 4040   

2.2.3. Αποκατάσταση (άσφαλτος) 

Ολικό μήκος (m) 3307   

Ολικό εμβαδό (m²) 5500  

Ολικός όγκος (m³)  
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Μέσο πάχος (m) 0.100 

2.3. Όγκος χωματισμών προς μεταφορά (με συντ. επιπλήσματος) 

Όγκος χωματισμών προς μεταφορά (με συντ. επιπλήσματος) (m³)  

2.4. Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής 

Μέση απόσταση μεταφοράς (κm) 17 

Σύνολο (km.m³)  

2.5. Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος 

Επιφάνεια αντιστηρίξεων (m²) 300 

2.6. Άντληση υδάτων 

Πλήθος αντλιών 2 

Χρησιμοποιείται αντλία (inch) 2 

Εκτίμηση χρόνου λειτουργίας αντλίας (h) 100 

2.7. Διάβαση αγωγών Ο.Κ.Ω. 

Εκτίμηση αγωγών Ο.Κ.Ω. (m) 1000 

3. Προμέτρηση αγωγών 

3.1. Διατομή : Φ400 - 16atm 

Α/Α Από Κόμβο Σε Κόμβο Ονομασία Αγωγού Μήκος (m) 

1 ΔΕΞ2 N87 P1 4.858 

2 N 2 N 3 P3 8.773 

3 N 3 N 4 P4 14.713 

4 N 4 N 5 P5 32.408 

5 N 5 N 6 P6 15.030 

6 N 6 N 7 P7 12.511 

7 N 7 N 8 P8 8.934 

8 N 8 N 9 P9 25.528 

9 N 9 N 10 P10 23.106 

10 N 10 N 11 P11 25.955 

11 N 11 N 12 P12 33.808 

12 N 12 N 13 P13 33.749 

13 N 13 N 14 P14 61.545 

14 N 14 N 15 P15 65.256 
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15 N 15 N 16 P16 23.460 

16 N 16 N 17 P17 22.414 

17 N 17 N 18 P18 39.494 

18 N 18 N 19 P19 15.521 

19 N 19 N 20 P20 18.370 

20 N 20 N 21 P21 32.562 

21 N 21 N 22 P22 28.449 

22 N 22 N 23 P23 16.830 

23 N 23 N 24 P24 18.816 

24 N 24 N 25 P25 31.269 

25 N 25 N 26 P26 20.619 

26 N 26 N 27 P27 55.005 

27 N 27 N 28 P28 29.722 

28 N 28 N 29 P29 52.198 

29 N 29 N 30 P30 55.096 

30 N 30 N 31 P31 66.765 

31 N 31 N 32 P32 77.845 

32 N 32 N 33 P33 59.771 

33 N 33 N 34 P34 47.930 

34 N 34 N 35 P35 29.171 

35 N 35 N 36 P36 11.152 

36 N 36 N 37 P37 2.925 

37 N 37 N 38 P38 21.515 

38 N 38 N 39 P39 17.219 

39 N 39 N 40 P40 66.009 

40 N 40 N 41 P41 48.243 

41 N 41 N 42 P42 38.231 

42 N 42 N 43 P43 49.040 

43 N 43 N 44 P44 161.116 

44 N 44 N 45 P45 67.038 

45 N 45 N 46 P46 28.991 

46 N 46 N 47 P47 56.614 

47 N 47 N 48 P48 73.831 

48 N 48 N 49 P49 49.072 

49 N 49 N 50 P50 13.537 

50 N 50 N 51 P51 11.677 

51 N 51 N 52 P52 42.196 

52 N 52 N 53 P53 27.656 

53 N 53 N 54 P54 21.147 

54 N 54 N 55 P55 48.080 

55 N 55 N 56 P56 52.333 

56 N 56 N 57 P57 41.200 
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57 N 57 N 58 P58 21.322 

58 N 58 N 59 P59 37.245 

59 N 59 N 60 P60 56.927 

60 N 60 N 61 P61 54.979 

61 N 61 N 62 P62 31.882 

62 N 62 N 63 P63 89.025 

63 N 63 N 64 P64 42.717 

64 N 64 N 65 P65 30.599 

65 N 65 N 66 P66 39.072 

66 N 66 N 67 P67 33.546 

67 N 67 N 68 P68 23.641 

68 N 68 N 69 P69 49.418 

69 N 69 N 70 P70 62.897 

70 N 70 N 71 P71 29.027 

71 N 71 N 72 P72 6.900 

72 N 72 N 73 P73 12.147 

73 N 73 N 74 P74 3.620 

74 N 74 N 75 P75 11.755 

75 N 75 N 76 P76 49.343 

76 N 76 N 77 P77 37.504 

77 N 77 N 78 P78 124.775 

78 N 78 N 79 P79 49.353 

79 N 79 N 80 P80 46.657 

80 N 80 N 81 P81 62.023 

81 N 81 N 82 P82 43.314 

82 N 82 N 83 P83 26.042 

83 N 83 N 84 P84 44.622 

84 N 84 N 85 P85 46.283 

85 N 85 N87 P86 78.252 

86 ΔΕΞ1 N 1 P87 1.818 

87 N 1 N 2 P88 4.437 

   Σύνολο 3307  

4. Πλέγμα σήμανσης 

Συνολικό μήκος (m) 3307  
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5. Προμέτρηση φρεατίων (συνοπτικά) 

- 

6. Προμέτρηση Φρεατίων 

- 

7. Σκάμματα 

7.1. Σκάμμα : Φ400 (Τύπος V) 

A/A Αγωγός Μήκος (m) 
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1 P1 4.858 1.166 1.721 0.874 

2 P3 8.773 2.105 3.108 1.579 

3 P4 14.713 3.531 5.213 2.648 

4 P5 32.408 7.778 11.483 5.833 

5 P6 15.030 3.607 5.326 2.705 

6 P7 12.511 3.003 4.433 2.252 

7 P8 8.934 2.144 3.166 1.608 

8 P9 25.528 6.127 9.045 4.595 

9 P10 23.106 5.545 8.187 4.159 

10 P11 25.955 6.229 9.197 4.672 

11 P12 33.808 8.114 11.979 6.085 

12 P13 33.749 8.100 11.959 6.075 

13 P14 61.545 14.771 21.808 11.078 

14 P15 65.256 15.661 23.123 11.746 

15 P16 23.460 5.630 8.313 4.223 

16 P17 22.414 5.379 7.942 4.034 

17 P18 39.494 9.479 13.994 7.109 

18 P19 15.521 3.725 5.500 2.794 

19 P20 18.370 4.409 6.509 3.307 

20 P21 32.562 7.815 11.538 5.861 

21 P22 28.449 6.828 10.081 5.121 
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22 P23 16.830 4.039 5.963 3.029 

23 P24 18.816 4.516 6.667 3.387 

24 P25 31.269 7.505 11.080 5.628 

25 P26 20.619 4.949 7.306 3.711 

26 P27 55.005 13.201 19.490 9.901 

27 P28 29.722 7.133 10.532 5.350 

28 P29 52.198 12.527 18.496 9.396 

29 P30 55.096 13.223 19.522 9.917 

30 P31 66.765 16.024 23.657 12.018 

31 P32 77.845 18.683 27.583 14.012 

32 P33 59.771 14.345 21.179 10.759 

33 P34 47.930 11.503 16.983 8.627 

34 P35 29.171 7.001 10.336 5.251 

35 P36 11.152 2.676 3.951 2.007 

36 P37 2.925 0.702 1.037 0.527 

37 P38 21.515 5.164 7.624 3.873 

38 P39 17.219 4.132 6.101 3.099 

39 P40 66.009 15.842 23.389 11.882 

40 P41 48.243 11.578 17.094 8.684 

41 P42 38.231 9.175 13.547 6.882 

42 P43 49.040 11.770 17.377 8.827 

43 P44 161.116 38.668 57.089 29.001 

44 P45 67.038 16.089 23.754 12.067 

45 P46 28.991 6.958 10.273 5.218 

46 P47 56.614 13.587 20.060 10.191 

47 P48 73.831 17.719 26.161 13.290 

48 P49 49.072 11.777 17.388 8.833 

49 P50 13.537 3.249 4.797 2.437 

50 P51 11.677 2.802 4.138 2.102 

51 P52 42.196 10.127 14.952 7.595 

52 P53 27.656 6.637 9.799 4.978 

53 P54 21.147 5.075 7.493 3.806 

54 P55 48.080 11.539 17.036 8.654 

55 P56 52.333 12.560 18.544 9.420 

56 P57 41.200 9.888 14.599 7.416 

57 P58 21.322 5.117 7.555 3.838 

58 P59 37.245 8.939 13.197 6.704 

59 P60 56.927 13.662 20.171 10.247 

60 P61 54.979 13.195 19.481 9.896 

61 P62 31.882 7.652 11.297 5.739 

62 P63 89.025 21.366 31.545 16.024 

63 P64 42.717 10.252 15.136 7.689 
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64 P65 30.599 7.344 10.842 5.508 

65 P66 39.072 9.377 13.845 7.033 

66 P67 33.546 8.051 11.887 6.038 

67 P68 23.641 5.674 8.377 4.255 

68 P69 49.418 11.860 17.511 8.895 

69 P70 62.897 15.095 22.287 11.322 

70 P71 29.027 6.966 10.285 5.225 

71 P72 6.900 1.656 2.445 1.242 

72 P73 12.147 2.915 4.304 2.186 

73 P74 3.620 0.869 1.283 0.652 

74 P75 11.755 2.821 4.165 2.116 

75 P76 49.343 11.842 17.484 8.882 

76 P77 37.504 9.001 13.289 6.751 

77 P78 124.775 29.946 44.212 22.460 

78 P79 49.353 11.845 17.487 8.883 

79 P80 46.657 11.198 16.532 8.398 

80 P81 62.023 14.886 21.977 11.164 

81 P82 43.314 10.395 15.348 7.797 

82 P83 26.042 6.250 9.228 4.688 

83 P84 44.622 10.709 15.811 8.032 

84 P85 46.283 11.108 16.400 8.331 

85 P86 78.252 18.781 27.728 14.085 

86 P87 1.818 0.436 0.644 0.327 

87 P88 4.437 1.065 1.572 0.799 

 Σύνολο: 3307 793  1171  595 

8. Καταμέτρηση Ειδικών Συσκευών 

Α/Α Τύπος Αριθμός 

1 Εκκενωτές 4 

2 Αεροβαλβίδες 3 

3 Βαλβίδες διακοπής 0 

4 Πυροσβεστικοί κρουνοί 0 

5 Αντιπληγματικές βαλβίδες 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ (m)
ΑΡ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΡ. 

ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ
Φ63/10 Φ90/10 Φ110/10 Φ110/16 Φ125/16 Φ160/16

Εντός οικισμού Αγ. Τριάδας - Αντικατάσταση 

αγωγού  Φ110
1300 Τ1 M-01 1300

Εντός οικισμού Λούτρας - Αντικατάσταση αγωγού 

Φ110
294,74 Τ2 M-09 295

Εντός οικισμού Λούτρας - Αντικατάσταση αγωγού 

Φ110
266,38 Τ2 M-08 266

Εντός οικισμού Αγ. Παρασκευής - Αντικατάσταση 

αγωγού Φ110
813,61 Τ3 M-03 815

Εντός οικισμού Πηγής - Αντικατάσταση αγωγού Φ90 201,38 Τ4 M-07 201

Εντός οικισμού Άδελε - Αντικατάσταση αγωγού Φ90 552,55 Τ5 M-06 553

Εντός οικισμού Άδελε - Αντικατάσταση αγωγού Φ90 117,55 Τ5 M-05 118

Εντός οικισμού Άδελε - Αντικατάσταση αγωγού Φ90 217,76 Τ5 M-04 218

Εκτός οικισμού Άδελε - Αντικατάσταση αγωγού 

Φ110
990,62 Τ6 M-02 991

Εντός οικισμού Ζουριδίου - Αντικατάσταση αγωγού 

Φ110
799,24 Τ7 M-15 800

Εκτός οικισμού Ρούστικων - Αντικατάσταση αγωγού 

Φ150
389,41 Τ8 M-14 390

Εκτός οικισμού Άνω Μαλακίου - Αντικατάσταση 

αγωγού Φ160
416,94 Τ9 M-11 417

Εκτός οικισμού Ζουριδίου - Αντικατάσταση αγωγού 

Φ125
191,72 Τ10 M-12 192

Εκτός οικισμού Άνω Μαλακίου - Αντικατάσταση 

αγωγού Φ160
420,55 Τ11 M-10 421

Εντός οικισμού Πρινέ - Αντικατάσταση αγωγού 

Φ110
510,45 Τ12 M-13 510

Βουρβουρές Εκτός οικισμού Μυριοκεφάλων - 

Αντικατάσταση Αγωγού Φ110
1178,14 Τ13 M-16 1178

Εντός οικισμού Μυριοκεφάλων - Αντικατάσταση 

Αγωγού Φ90
379,46 Τ14 M-17 380



ΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ (m)
ΑΡ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΡ. 

ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ
Φ63/10 Φ90/10 Φ110/10 Φ110/16 Φ125/16 Φ160/16

Εντός οικισμού Ρουμπάδου - Αντικατάσταση 

Αγωγού Φ90
222,09 Τ15 M-19 222

Εντός οικισμού Κούφης - Αντικατάσταση Αγωγού 

Φ63
167,29 Τ16 M-20 167

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΗΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 1467 1692 2686 2169 192 1228

ΟΓΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 10x60  

έως 20x60
158 183 290 234 21 133

ΣΥΝΟΛΟ 1019



ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ - ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

1 ΝΑΥΔΡ
3Ν.10.02.01

4.500,00 17,62 79.290,00101 m3ΥΔΡ 6081.1

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

2 ΝΑΥΔΡ
3Ν.11.02.01

2.437,00 36,42 88.755,54102 m3ΥΔΡ 6082.1

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

3 ΝΑΥΔΡ 3.12 1.000,00 15,50 15.500,00103 mΥΔΡ 6087

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

4 ΝΑΥΔΡ 5.05.02 2.310,00 15,38 35.527,80104 m3ΥΔΡ 6068

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

5 ΝΑΥΔΡ 5.07 1.730,00 15,38 26.607,40105 m3ΥΔΡ 6069

Αντιστηρίξεις παρειών
χάνδακος με μεταλλικά
πετάσματα

6 ΝΑΥΔΡ 7.06 300,00 34,60 10.380,00106 m2ΥΔΡ 6103

Καθαιρέσεις μεμονωμένων
στοιχείων ή τμημάτων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Συνήθους
ακριβείας, με χρήση
αεροσυμπιεστών κλπ
συμβατικών μέσων υδραυλική
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

7 ΝΑΥΔΡ
Ν\4.01.01

30,00 51,32 1.539,60107 m3ΥΔΡ 6082.1

Καθαιρέσεις μεμονωμένων
στοιχείων ή τμημάτων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες
απαιτήσεις ακριβείας, με
χρήση ειδικού εξοπλισμού
αδιατάρακτης κοπής
σκυροδέματος (συρματοκοπή,
δισκοκοπή, κοπή με θερμική
λόγχη, υδατοκοπή)

8 ΝΑΥΔΡ
Ν\4.01.02

20,00 92,12 1.842,40108 m3ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα

9 ΝΑΥΔΡ Ν\4.13 30,00 30,72 921,60109 m3ΥΔΡ 6082.1

Σε μεταφορά 260.364,34

Σελίδα 1 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 260.364,34

Κατασκευή ρείθρων,
επενδεδυμένων τάφρων,
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ.
με σκυρόδεμα C20/25

10 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.1

10,00 104,00 1.040,00110 m3ΝΟΔΟ 2522

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων.

11 ΝΑΥΔΡ 4.09Ν.1 5.500,00 12,00 66.000,00111 m2ΟΔΟΝ 4521Β

Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

12 ΝΑΟΔΟ Δ01 2.000,00 1,00 2.000,00112 mΟΙΚ 2269Α

Για την πλήρη τομή και
αποκατάσταση οδοστρώματος
οδού με χρήση υδραυλικού
τροχού, σε διατομή πλάτους
από 10 έως 18εκ. και 60εκ.
βάθος για τοποθέτηση
σωλήνας πολυαιθυλενίου
διατομής από Φ63 εως Φ140

13 ΝΑΥΔΡ
Α\3.10Ν.1

8.206,00 16,65 136.629,90113 m50% ΟΔΟΝ
2531
50% ΥΔΡ
6082.1

Για την πλήρη τομή και
αποκατάσταση οδοστρώματος
οδού με χρήση υδραυλικού
τροχού, σε διατομή 20x60εκ
για την τοποθέτηση σωλήνας
πολυαιθυλενίου Φ160

14 ΝΑΥΔΡ
Α\3.10Ν.2

1.228,00 18,34 22.521,52114 m50% ΟΔΟΝ
2531
50% ΥΔΡ
6082.1

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 488.555,76488.555,76

2. ΔΙΚΤΥΑ

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C25/30

1 ΝΑΥΔΡ 9.10.06 40,00 93,00 3.720,00201 m3ΥΔΡ 6329

Προμήθεια και τοποθέτηση
σιδηρού οπλισμού
σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

2 ΝΑΥΔΡ 9.26 3.000,00 0,98 2.940,00202 kgΥΔΡ 6311

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

3 ΝΑΥΔΡ 9.01 200,00 8,20 1.640,00203 m2ΥΔΡ 6301

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10
atm

4 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.17

3.300,00 97,00 320.100,00204 mΥΔΡ 6621.9

Φλάντζες συγκόλλησης
χαλύβδινες

5 ΝΑΥΔΡ 12.20 400,00 4,80 1.920,00205 kgΥΔΡ 6651.1

Χαλύβδινες εξαρμώσεις
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN
400 mm

6 ΝΑΥΔΡ
13.15.02.12

4,00 840,00 3.360,00206 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδα τύπου σύρτου
ελαστικής έμφραξης
χειροκίνητη DN300, PN16

7 ΗΛΜ 84Ν1.3 4,00 1.800,00 7.200,00207 τεμ.ΗΛΜ 84

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
200 mm

8 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.07

2,00 630,00 1.260,00208 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Σε μεταφορά 342.140,00 488.555,76

Σελίδα 2 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 342.140,00 488.555,76

Κατασκευές από χαλύβδινα
προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς
την αντισκωριακή προστασία
και την βαφή, επί τόπου του
έργου Κατασκευές με
περιορισμένη μηχανουργική
επεξεργασία

9 ΝΑΥΔΡ
11.05.02

2.000,00 2,10 4.200,00209 kgΥΔΡ 6751

Τελική βαφή χαλυβδίνων
κατασκευών Τελική βαφή
χαλυβδίνων κατασκευών σε
διαβρωτικό περιβάλλον

10 ΝΑΥΔΡ
11.08.04

2.000,00 0,31 620,00210 kgΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή προστασία
χαλύβδινων κατασκευών
Εφαρμογή διπλής
αντισκωριακής επάλειψης (rust
primer)

11 ΝΑΥΔΡ
11.07.01

2.000,00 0,12 240,00211 kgΥΔΡ 6751

Συναρμολόγηση -
εγκατάσταση μεταλλικών
κατασκευών

12 ΝΑΥΔΡ 11.09 2.000,00 0,23 460,00212 kgΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή προστασία
χαλύβδινων κατασκευών
Εφαρμογή  θερμού
γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ISO 1641, με πάχος
επικάλυψης 75 μm (μικρά).

13 ΝΑΥΔΡ
11.07.02

500,00 0,31 155,00213 kgΥΔΡ 6751

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

14 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

600,00 2,90 1.740,00214 kgΥΔΡ 6752

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10
atm

15 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.04

1.467,00 4,60 6.748,20215 mΥΔΡ 6621.1

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

16 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.06

1.692,00 7,60 12.859,20216 mΥΔΡ 6621.1

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

17 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.07

2.686,00 10,10 27.128,60217 mΥΔΡ 6621.1

Σε μεταφορά 396.291,00 488.555,76

Σελίδα 3 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 396.291,00 488.555,76

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16
atm

18 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.47

2.169,00 14,10 30.582,90218 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16
atm

19 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.48

192,00 18,40 3.532,80219 mΥΔΡ 6622.2

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16
atm

20 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.50

1.228,00 27,10 33.278,80220 mΥΔΡ 6622.3

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm

21 ΝΑΥΔΡ
13.10.02.03

3,00 350,00 1.050,00221 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm

22 ΝΑΥΔΡ
13.10.02.04

3,00 780,00 2.340,00222 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Σύνδεση νέου αγωγού
ύδρευσης κατ' επέκταση
υφισταμένου από οποιοδύποτε
υλικό, ο οποίος έχει
απομονωθεί από το δίκτυο, με
χρήση ειδικών τεμαχίων Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ 80 ή Φ 100 mm

23 ΝΑΥΔΡ
16.18.01

32,00 124,00 3.968,00223 ΤΕΜ30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Σύνδεση νέου αγωγού
ύδρευσης κατ' επέκταση
υφισταμένου από οποιοδύποτε
υλικό, ο οποίος έχει
απομονωθεί από το δίκτυο, με
χρήση ειδικών τεμαχίων Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ 150 mm

24 ΝΑΥΔΡ
16.18.02

6,00 144,00 864,00224 ΤΕΜ30% ΥΔΡ
6611.1
70% ΥΔΡ
6622.1

Σε μεταφορά 471.907,50 488.555,76
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[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 471.907,50 488.555,76

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50
mm

25 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.01

4,00 165,00 660,00225 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm

26 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.02

12,00 196,00 2.352,00226 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm

27 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.03

16,00 258,00 4.128,00227 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm

28 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.05

6,00 380,00 2.280,00228 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Σύνολο : 2. ΔΙΚΤΥΑ 481.327,50481.327,50

969.883,26

174.578,99

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

1.144.462,25

171.669,34

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

1.316.131,59

33.868,41

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

1.350.000,00

324.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.674.000,00

ΡΕΘΥΜΝΟ       12/09/2021 ΡΕΘΥΜΝΟ       12/09/2021         

Οι μελετητές Ο ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3Ν.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με το κόστος
υποδοχής ΑΕΚΚ Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

A.T. : 101

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε

κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή

με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά

με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Επίσης στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Τέλος συμπεριλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Υπολογισμός τιμής = (Μέσο ειδικό βάρος προιόντων εκσκαφών) 2,00tn/m³ * (μέσο κόστος υποδοχής)

3.02€/tn = 6,04€/m³

Η τιμή αυτή προστίθεται στην τιμή του επίσημου άρθρου.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. η τιμή = επισημη τιμή + ΑΕΚΚ = 7,50 + 6,04
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ΕΥΡΩ : 13,54 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 17(>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      17  x 0,24 =    4,08

Συνολικό κόστος άρθρου 17,62

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,62

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3Ν.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με το κόστος υποδοχής
ΑΕΚΚ Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

A.T. : 102

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού

(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου

Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών

γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό

επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη

ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Επίσης στην τιμή

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Τέλος συμπεριλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων

από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο

αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Υπολογισμός τιμής = (Μέσο ειδικό βάρος προιόντων εκσκαφών) 2,00tn/m³ * (μέσο κόστος υποδοχής)

3.02€/tn = 6,04€/m³

Η τιμή αυτή προστίθεται στην τιμή του επίσημου άρθρου.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων

από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
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σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. η τιμή = επίσημη τιμή + ΑΕΚΚ = 26,30 + 6,04

ΕΥΡΩ : 32,34 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και σαράντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 17(>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      17  x 0,24 =    4,08

Συνολικό κόστος άρθρου 36,42

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,42

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

A.T. : 103

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού

κατά μήκος του σκάμματος.

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το

μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού

και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον

παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης,

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται,

κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των

αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

A.T. : 104

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
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ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 17(>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      17  x 0,24 =    4,08

Συνολικό κόστος άρθρου 15,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,38

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

A.T. : 105

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων 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).

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 17(>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      17  x 0,24 =    4,08

Συνολικό κόστος άρθρου 15,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,38

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

A.T. : 106

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών

αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή

αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων

γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας

αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη

εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του

εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των

πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων

πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών

ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του

πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην
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μελέτη του έργου

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 34,60

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\4.01.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

A.T. : 107

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών

στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές

αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος

και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της

καθαίρεσης.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο

αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Υπολογισμός τιμής = (Μέσο ειδικό βάρος προιόντων εκσκαφών) 2,00tn/m³ * (μέσο κόστος υποδοχής)

3.02€/tn = 6,04€/m³

Η τιμή αυτή προστίθεται στην τιμή του επίσημου άρθρου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

 Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία

πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)  Τιμή = επισημη τιμή + ΑΕΚΚ = 41,20 + 6,04

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ : 47,24 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και τριάντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 17(>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      17  x 0,24 =    4,08

Συνολικό κόστος άρθρου 51,32

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,32

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\4.01.02 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής
σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)

A.T. : 108

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών

στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές

αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος

και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της

καθαίρεσης.
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Συμπεριλαμβάνεται επίσης το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο

αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Υπολογισμός τιμής = (Μέσο ειδικό βάρος προιόντων εκσκαφών) 2,00tn/m³ * (μέσο κόστος υποδοχής)

3.02€/tn = 6,04€/m³

Η τιμή αυτή προστίθεται στην τιμή του επίσημου άρθρου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

 Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής

σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)  Τιμή = επισημη τιμή +

ΑΕΚΚ = 82,00 + 6,04

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ : 88,04 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και δώδεκα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 17(>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      17  x 0,24 =    4,08

Συνολικό κόστος άρθρου 92,12

Ευρώ (Αριθμητικά) : 92,12

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

A.T. : 109

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και

στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων

κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε

οποιαδήποτε απόσταση.

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο

αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

Υπολογισμός τιμής = (Μέσο ειδικό βάρος προιόντων εκσκαφών) 2,00tn/m³ * (μέσο κόστος υποδοχής)

3.02€/tn = 6,04€/m³

Η τιμή αυτή προστίθεται στην τιμή του επίσημου άρθρου.

Τιμή = επισημη τιμή + ΑΕΚΚ = 20,60 + 6,04

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση

αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΥΡΩ : 26,64 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : τριάντα και εβδομήντα δύο λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 17(>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      17  x 0,24 =    4,08

Συνολικό κόστος άρθρου 30,72

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,72

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα
C20/25

A.T. : 110

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2522

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
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παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής

εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου

σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως

απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα

προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,

ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής

κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη

σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των

πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης

και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων

4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που

εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του

οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή

κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,

σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση

προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι

10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που

διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις

διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε

λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω

πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από

εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν

εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική

εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την

διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες

προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε

τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
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01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

01-03-00-00: Ικριώματα

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών

τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις

φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με

σκυρόδεμα C20/25.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που

κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers τύπου

GOMACO ή αναλόγου).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 104,00

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09Ν.1 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

A.T. : 111

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού

οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m,

με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155.

2.Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11

και Α-201 ορίζεται.

3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη μεταφορά

των αδρανών υλικών και του ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των

έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

A.T. : 112

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να

προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,

τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\3.10Ν.1 Για την πλήρη τομή και αποκατάσταση οδοστρώματος οδού με χρήση υδραυλικού τροχού,
σε διατομή πλάτους από 10 έως 18εκ. και 60εκ. βάθος για τοποθέτηση σωλήνας
πολυαιθυλενίου διατομής από Φ63 εως Φ140

A.T. : 113

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΔΟΝ 2531
50% ΥΔΡ 6082.1
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Για την πλήρη τομή και αποκατάσταση οδοστρώματος οδού με χρήση υδραυλικού τροχού, σε διατομή

πλάτους από 10 έως 18εκ. και 60εκ. βάθος για τοποθέτηση σωλήνας πολυαιθυλενίου διατομής από Φ63

εως Φ140, ανά μέτρο μήκους ορύγματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τομή ασφαλτοτάπητα με χρήση υδραυλικού τροχού, η εκσκαφή πάσας

φύσεως εδάφους, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, ο εγκιβωτισμός της

σωλήνας μέσα στη διατομή με τσιμεντοκονία 150kg/m3, η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε πάχος

0,05 μ.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η τοποθέτηση της σωλήνας πολυαιθυλενίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους ορύγματος.

Ποσότητες εργασιών ανά μέτρο μήκους - Βασικές τιμές

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,65

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\3.10Ν.2 Για την πλήρη τομή και αποκατάσταση οδοστρώματος οδού με χρήση υδραυλικού τροχού,
σε διατομή 20x60εκ για την τοποθέτηση σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ160

A.T. : 114

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΔΟΝ 2531
50% ΥΔΡ 6082.1

Για την πλήρη τομή και αποκατάσταση οδοστρώματος οδού με χρήση υδραυλικού τροχού, σε διατομή

0,20x0,60 για τοποθέτηση σωλήνας πολυαιθυλενίου,διαμέτρου Φ160, ανά μέτρο μήκους ορύγματος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η τομή ασφαλτοτάπητα με χρήση υδραυλικού τροχού, η εκσκαφή πάσας

φύσεως εδάφους, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, ο εγκιβωτισμός της

σωλήνας μέσα στη διατομή με τσιμεντοκονία 150kg/m3, η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα σε πάχος

0,05 μ.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η τοποθέτηση της σωλήνας πολυαιθυλενίου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους ορύγματος.

Ποσότητες εργασιών ανά μέτρο μήκους - Βασικές τιμές

1) Ασφαλτόμιγμα Α265

 0,05*0,20 = 0,01 μ3/μ.μ.

 0,01 μ3/μ.μ.*2,41tn/μ3 = 0,0241 tn/μ.μ.

2) Μεταφορά ασφαλτομίγματος

 0,0241 tn/μ.μ. * 25km = 0,603 tnkm/μ.μ.

3) Όγκος εκσκαφών :

 0,20*0,60 = 0,120 μ3/μ.μ.

 0,120μ3/μ.μ.*1,80 tn/μ3 = 0,216 tn/μ.μ.

4) Μεταφορές προϊόντων εκσκαφής:

 0,216tn/μ.μ.*20km = 4,320 tnkm/μ.μ.

5) Συγκολλητική επάλειψη:

 0,20 μ2/μ.μ

6) Τσιμεντοκονίαμα 150kg εγκιβωτισμού - ισοδύναμη διατομή :

 0,20*0,55 - 3,14 *0,160^2/4 =  0,11-0,0201 = 0,0899 μ3/μ.μ.

7) Μίσθωμα μηχανήματος τύπου BOBCAT ή αναλόγου με χρήση ανάλογου τροχού :

 80,00 €/ώρα

8) Ανειδίκευτος εργάτης επίσημες τιμές υλικών:     15,31

9) Κόστος υποδοχής ΑΕΚΚ

   Ποσότητα αποβλήτων =        0,60  x  0,20    =0,12  μ3/μ.μ

   ειδικό βάρος αποβλήτων =           2,00      =2,00   tn/m3

   βάρος αποβλήτων =         0,12 x       2     =0,24  tn/μ.μ.

   μέσο κόστος υποδοχής   =            3,02     =3,02   €/tn 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,34

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.06 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

A.T. : 201

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών

και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης

(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί

τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

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
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ειδική μελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά) : 93,00

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

A.T. : 202

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα

με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 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 καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
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 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  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

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

 δάπεδο εργασίας.

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,98

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

A.T. : 203

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών

ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών,

φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και τις 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 εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και

καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς

μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,20

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.17 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 204

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9

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.

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:
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 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,00

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες

A.T. : 205

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

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).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.15.02.12 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm

A.T. : 206

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού

χαλυβδίνου 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.

 Ονομαστικής πίεσης PN 16 at.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 840,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια σαράντα

Άρθρο : ΗΛΜ 84Ν1.3 Δικλίδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης χειροκίνητη DN300, PN16

A.T. : 207

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84

Δικλίδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, από ελατό χυτοσίδηρο (G.G.G.-40) βραχύσωμη, κατά DIN

3352-4A, κατάλληλη για λύματα, με φλάντζες κατά DIN, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης,

δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, καθώς και η εργασία

εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις

απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης και τα Σχέδια της Μελέτης.

      Δικλίδα τύπου σύρτου, ελαστικής έμφραξης, χειροκίνητη DN300, PN16

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.07 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 mm

A.T. : 208

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 630,00

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.05.02 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και
την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

A.T. : 209

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και

χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

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 μή 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.

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της

προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα

επιμέρους άρθρα.

 Κατασκευές 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 E/kg

 .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών

υπολογισμών του βάρους.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,10

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.08.04 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε
διαβρωτικό περιβάλλον

A.T. : 210

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Τελική βαφή χαλυβδίνων 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".

Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων.

 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον

 Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Δ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07

-02-01, αφού έχει προηγηθεί γαλβάνισμα (υποχρεωτικό για τις συνθήκες αυτές έκθεσης).

Ενδεικτικώς με χρήση κατάλληλου μέσου πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες (π.χ. wash primer)

και δύο στρώσεις πολυαμιδικού υλικού εποξειδικού φωσφορικού ψευδαργύρου δύο συστατικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,31

(Ολογράφως) : τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.07.01 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής
επάλειψης (rust primer)

A.T. : 211

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση

των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού 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.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,12

(Ολογράφως) : δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.09 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 212

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρμολόγηση επί τόπου του έργου και την

τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θεσεις, μεταλλικών

κατασκευών που έχουν προσκομισθεί έτοιμες ή ημιέτοιμες από το εργοστάσιο και

έχουν ήδη βαφεί.

Συμπεριλαμβάνονται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών

διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση,

η χρήση γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούμενες αγκυρόβιδες, το μη μή

συρρικνούμενο κονίαμα για την έδραση των πελμάτων ή την πάκτωση στοιχείων στο

σκυρόδεμα, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή
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των στοιχείων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Τα τυχόν απαιτούμενα υστερόχυτα σκυροδέματα (σκυροδέματα δευτέρου σταδίου),

επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του

τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή για την τοποθέτηση και ρύθμιση θυροφραγμάτων

και συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιμολογούνται

με βάση το άρθρο ΥΔΡ 11.10 (ανάλογα με το βάρος της κατασκευής).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς ή ζύγιση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,23

(Ολογράφως) : είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.07.02 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).

A.T. : 213

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση

των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού 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  θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).

 Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη

διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα

ψευδαργύρου, ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,31

(Ολογράφως) : τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

A.T. : 214

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

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.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 215

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

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.

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 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 216

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

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.

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:
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 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,60

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 217

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

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.

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.
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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 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.47 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm

A.T. : 218

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

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.

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
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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 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,10

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.48 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm

A.T. : 219

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2

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.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

Σελίδα 29 από 34



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,40

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.50 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm

A.T. : 220

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3

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
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σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,10

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.02.03 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

A.T. : 221

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας

εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης

από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,

μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο

χάλυβα.

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.

 Ονομαστικής πίεσης 16 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.02.04 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

A.T. : 222

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας

εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης

από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,

μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο

χάλυβα.

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.

 Ονομαστικής πίεσης 16 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 780,00

(Ολογράφως) : επτακόσια ογδόντα
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18.01 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

A.T. : 223

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου,

χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του

υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την

συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι

κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου

αγωγού..

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση

του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών

τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,

ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 124,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18.02 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm

A.T. : 224

Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.1
70% ΥΔΡ 6622.1

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου,

χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του

υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την

συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι

κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου

αγωγού..

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση

του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών

τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,

ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 144,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 50 mm

A.T. : 225

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
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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

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.02 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 80 mm

A.T. : 226

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 196,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm

A.T. : 227

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 258,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm

A.T. : 228

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00

ΡΕΘΥΜΝΟ       12/09/2021 ΡΕΘΥΜΝΟ       12/09/2021         

Οι μελετητές Ο ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
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Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής  -  Ορισμοί 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε 

συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν 

εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του έργου του τίτλου. 

Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει τη ΔΕΥΑΡ. 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή 

"Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου που είναι η Δνση Τεχνικής 

Υπηρεσίας ΔΕΥΑΡ. 

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΥΑΡ που αποφασίζει 

για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση των όρων της σύμβασης 

που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της 

Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην 

έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων 

έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από 

τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους 

να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ  της 

Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 2. Συμβατικά  Τεύχη- Σύμβαση 

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου και 

ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω. 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ1, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  

δ) το ε ντυπο οικονομικη ς προσφορα ς, ο πως παρα γεται απο  την ειδικη  ηλεκτρονικη  φο ρμα του 
υποσυστη ματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

 
1  Πρβ. α ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκη ρυξη συ μβασης περιλαμβα νει κατ' ελα χιστον τις 

πληροφορι ες που προβλε πονται στο Με ρος Γ΄ του Παραρτη ματος V του Προσαρτη ματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Επισημαι νεται ο τι, με χρι την ε κδοση τυποποιημε νου εντυ που προκη ρυξης συ μβασης 
για συμβα σεις κα τω των ορι ων, οι αναθε τουσες αρχε ς, μπορου ν να χρησιμοποιου ν το αντι στοιχο 
τυποποιημε νο ε ντυπο “Προκη ρυξη Συ μβασης”, αντλω ντας το απο  τη διαδρομη   
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφω νοντα ς το 
αναλο γως. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών  

θ) η τεχνική έκθεση 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές  

Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις : 

α) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21 και αρθ.57 Ν4825/21.  

β) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου  

γ) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα 

άρθρα). 

δ) Ο Ν. 1069/80 "περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και  

Αποχετεύσεως", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ε) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , 

Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων 

σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.  

στ) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)"  

ζ) Αριθμ. 102843 (1) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 

έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

η) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

θ) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, …) που διέπει την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 4. Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών 

Η Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφή 

συμφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη. 

Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των 

υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

α) Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
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β) Η σύνταξη των μελετών, ερευνών, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών 

τευχών και εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν καθορίζονται ως εξής:  

α) Προμήθεια, παραλαβή και μεταφορά στις αποθήκες των απαιτούμενων εφοδίων και υλικών. 

β) Εκσκαφές τάφρων, καθαιρέσεις οδοστρωμάτων κλπ για την τοποθέτηση των σωλήνων και 

κατασκευή των αγωγών.  

γ) Μεταφορά υλικών και εφοδίων στις θέσεις κατασκευής.  

δ) Τοποθέτηση και σύνδεση των αγωγών.  

ε) Επαναπλήρωση τάφρων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων και άλλων έργων που είχαν καθαιρεθεί. 

στ) Κατασκευή των τεχνικών έργων του δικτύου (φρεάτια επισκέψεως κλπ).  Όλες οι εργασίες θα 

κατασκευασθούν και θα επιμετρηθούν όπως ορίζεται στα σχέδια της μελέτης και τα άρθρα του 

τιμολογίου μελέτης.   

Άρθρο 5. Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το έργο σε καλή 

κατάσταση, συντηρώντας το, επισκευάζοντάς το και επανορθώνοντας με δαπάνη του βλάβες ή φθορές από 

συνηθισμένη χρήση, ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της βεβαίωσης περαίωσης του 

έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό  

5 % επί της αξίας του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ.  

Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και οι ειδικές 

ρυθμίσεις του άρθρου 140 του ν.4012/16. 

Οι εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση δικαιούχο. 

 

Άρθρο 6. Ασφάλιση έργου    

(μόνο για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων 

ευρώ) 

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος 

του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται  να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες 

τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών 

από ανωτέρα βία.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με τους όρους 

των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό τίμημα του έργου 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αναπροσαρμογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).  

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών 

συμβάσεων. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διατάξεις των 

Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων. 
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Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 

και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 

προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, 

περιορισμούς κτλ., και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε 

πρόσωπα ή/και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως, θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα 

ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών τευχών και θα τυγχάνουν της αποδοχής  του ΚτΕ. 

Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους 

των συμβατικών τευχών. 

Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που 

είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την 

έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι μόνιμες ή / και προσωρινές 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανικός εξοπλισμός, που θα 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου. 

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει μετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευής του έργου και την προσωρινή παραλαβή του. 

 

Άρθρο 7. Απαλλοτριώσεις  

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δε θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις κατά την κατασκευή του από τον 

ΚτΕ 

Άρθρο 8. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)   

Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος προβλέπεται  η χορήγηση 

πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού …2%.…    επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις 

εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.   

Άρθρο 9. Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου 

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου συμπίπτει με την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου, στον τόπο του έργου με μόνιμη 

διαμονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό άρθρο 

της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω εκπροσώπου του Αναδόχου θα είναι σύμφωνο με τις 

διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16. Η Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας δικαιούται με 

απόλυτη κρίση της να κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει σχετικά. Σε αρνητική 

απάντηση ο Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. Μέχρι τότε επί τόπου 

του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος. 

  

Άρθρο 10. Επίβλεψη των έργων 

Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ.   Ο έλεγχος των 

εκτελούμενων έργων θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 136, του 138, του 142, του 146 
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του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του  αναδόχου για  την 

εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης ορίζει εντός 10 ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης τον επιβλέποντα 

μηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής φυσικού εδάφους και 

χαρακτηρισμού εδαφών όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάσεις αυτές 

κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

Άρθρο 11. Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. 

Η Σύναψη μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει 

σύμφωνα με το άρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζομένων στο άρθρο 25 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 12. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο Ανάδοχος κατασκευής έχει επισκεφθεί και 

ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου, έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 

κατασκευής αυτού και έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς οτιδήποτε 

σχετικό, κυρίως σε ότι αφορά: 

- την περιοχή του έργου, 

- τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, 

- θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, 

- τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 

- τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών 

προσπέλασης, 

- τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, 

- τη διακύμανση της στάθμης των υδάτων στον τόπο των έργων,  

- τη διαμόρφωση του εδάφους (υψομετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών συνθηκών, τις 

ιδιομορφίες και τη φύση του εδάφους στις περιοχές κατασκευής των έργων, 

- το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, που 

βρίσκονται στην περιοχή, 

- το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την 

έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,  

- τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας, 

- τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται 

ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες,  

- τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΚτΕ και των οποίων η 

λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να  παρενοχλείται και τέλος, 

- άλλα θέματα, τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο, ή 

το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των έργων, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς απόθεσης και 

αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των 

καιρικών συνθηκών, το ενδεχόμενο πλημμυρών των χειμάρρων και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην 

περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση, του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και 

ποσότητα των πάνω και κάτω από το έδαφος δυνατό να συναντηθούν υλικών και νερών, το είδος και τα 

μέσα που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα 

που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το 

κόστος τους. Ειδικά μελέτησε και έλαβε υπόψη του στην προσφορά τον φόρτο και τις συνθήκες 

κυκλοφορίας των οχημάτων και την ύπαρξη και λειτουργία των έργων και δικτύων κοινής ωφελείας 

(αγωγούς, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και 
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συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν 

όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία 

θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα 

δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται 

μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα 

Τεύχη δημοπράτησης του έργου, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς για την υπόψη περιοχή και τις 

συνθήκες του έργου, τις υφιστάμενες σχετικές μελέτες και σχέδια, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και 

πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά 

συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει 

όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 

Ο Ανάδοχος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις επιτόπιες συνθήκες και τις 

υφιστάμενες κατασκευές. 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της 

σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και 

παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

Άρθρο 13. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου  

Η τεχνική διεύθυνση του έργου διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να παρακολουθεί μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 9 (έναρξη 

εργασιών) της παρούσας. 

Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων, 

τις επιμετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για το σκοπό για 

τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 

δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

Άρθρο 14. Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των 

λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, όπως και με τις έγγραφες διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο 

Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά αλλά 

μόνο στις έγγραφες διαταγές ή σε υπηρεσιακά σημειώματα του Επιβλέποντα μηχανικού που επικυρώνονται 

με σχετικά έγγραφα της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας. 

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο 

των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη 

διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για 

την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη 

ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος 

αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη 

της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Άρθρο 15. Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων.   

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 5,10 & 11 του  άρθρου 138 του ν. 4412/2016. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα αδρανή υλικά που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.  

Τα αδρανή υλικά (αμμοχάλικα οδοστρωσίας, εγκιβωτισμού αγωγών, στραγγιστηρίων, κ.λ.π) που θα 

χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι θραυστά υλικά λατομείου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ  13242:2002  

"Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά 

έργα και την οδοποιία". Τα υλικά αυτά θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει 

καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την παραγωγή υλικών προς χρήση του 

Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να 

συμπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια από λατομεία, 

ορυχεία, κ.λ.π. των απαιτούμενων αδρανών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή 

των υλικών αυτών. 

Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης οδών 

προσπέλασης, μεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μη 

αναγνωριζόμενης ουδεμίας αξίωσης του αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω  πρόσθετων 

τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψης και 

δημιουργίας ή εκμετάλλευσης αυτών κ.λ.π. 

 

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από τον ανάδοχο 

σε κατάλληλους χώρους και μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν 

είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε προεγκριθέντες χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να 

εξεύρει και να χρησιμοποιήσει άλλους κατάλληλους χώρους, με την έγκριση της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση. 

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν :  

Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “  

Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα 

για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και η ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 

4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που 

προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312 Β).  

Στις τιμές μονάδας του τιμολογίου μελέτης περιλαμβάνονται εκτός άλλων οι δαπάνες για την 

φορτοεκφόρτωση,  μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) καθώς και η διάθεση των πλεοναζόντων 

ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών καθαιρούμενων υλικών σε επιτρεπόμενες θέσεις 

Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010). 

 

Άρθρο 16. Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος    

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για 

την εκτέλεση του έργου.  

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή 

ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών μαζί με το μέλος της 
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επίβλεψης που είναι αρμόδιο για το υλικό που παραλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 

221 του ν. 4412/2016. 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ή/και ISO, τα οποία 

κατατίθενται και εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία .  

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν εφόσον το ζητήσει η 

Υπηρεσία. Υλικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται χωρίς τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και έγκριση 

θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και 

περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από 

την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμής υλικών. Γι αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, με την αναγραφή του 

ονόματος του υλικού και του εργοστασίου και τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανή υλικά τον τόπο 

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

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του 

ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και 

περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του. 

Αν κατά την κατασκευή του έργου  η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η 

μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 

καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για 

τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 

ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και 

αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  

Άρθρο 17. Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών  

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα και με δαπάνη του Αναδόχου σε ελέγχους και 

δοκιμές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 

αυτών. Οι έλεγχοι - δοκιμές είναι:  

• Στεγανοποίηση δεξαμενών και φρεατίων.  

• Στεγανότητα αγωγών.  

• Έλεγχοι σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών 

• Έλεγχοι μηχανημάτων 

 

Οι δοκιμές αυτές μπορούν να ξεκινήσουν ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια της κατασκευής για αυτοτελή και για 

ολοκληρωμένο τμήμα του έργου και να ολοκληρωθούν τελικώς για το σύνολο των έργων, Οι δοκιμές θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συμβατικά τεύχη (τεύχος των τεχνικών 

προδιαγραφών), και ο Ανάδοχος, θα έχει συμπεριλάβει στο ΠΠΕ αναλυτικό πρόγραμμα δοκιμών 

ολοκλήρωσης, συμβατό με τα προαναφερόμενα. Σε σχέση με την καταλληλότητα υλικών, ελαττώματα και 

παραλείψεις συντήρησης  και αστοχίας των δοκιμών και ελέγχων μονάδας ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 

159 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και των ελέγχων και αφού πραγματοποιηθούν με δαπάνες του 

Αναδόχου οι τυχόν απαιτούμενες επιδιορθώσεις ή / και αποκαταστάσεις, συντάσσονται από τον Ανάδοχο 

και υποβάλλονται στην Υπηρεσία κατά περίπτωση λεπτομερή σχέδια, στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά 

οι εκτελεσθείσες εργασίες δοκιμών, οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που πραγματοποιήθηκαν με όλες τις 

απαιτούμενες επεξηγήσεις.  

Τα σχέδια αυτά, μαζί με τα τεύχη που ενδεχόμενα τα συνοδεύουν, θα συνοδεύουν απαραίτητα τις 

αντίστοιχες πληρωμές του Αναδόχου και θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο του Έργου. 
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Άρθρο 18. Έλεγχοι – Δοκιμές Εξοπλισμού  

Για την έγκριση της προμήθειας και της εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να 

προσκομίζονται εγκαίρως στην Υπηρεσία τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και τα σχετικά 

πιστοποιητικά ποιότητας, ώστε να ελέγχεται εάν ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο εξοπλισμός που θα τοποθετείται θα είναι απόλυτα καινούργιος, αποκλειομένων 

εντελώς των ανακατασκευασμένων συστημάτων.  

Οι έλεγχοι/δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις οποίες προβαίνει η 

Υπηρεσία συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους ακόλουθους ελέγχους:  

• Διαδοχικές εκκινήσεις αντλιών και κινητήρων στις επιτρεπόμενες συχνότητες εκκίνησης,  

• Κραδασμοί κατά τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών,  

• Στάθμη θορύβου των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία,  

• Διαρροές λιπαντικών 

Άρθρο 19. Μηχανικός εξοπλισμός  

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 

4412/2016 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό που θα 

απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.  

Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και 

η συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με 

λεπτομέρεια στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

22Δ (για τις περιπτώσεις όπου στην 22.δ ορίζονται απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό)  της διακήρυξης 

του έργου. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα 

που εισκομίστηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, 

μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα 

μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 

και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 

ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ)  σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 

45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), 

ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).   

Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 

το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  

• Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

• Άδεια κυκλοφορίας  

• Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

• Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

• Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 

μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  



 
-13- 

• Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των 

ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

• Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ).  

 

Άρθρο 20. Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές 
Τμηματικές Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές 
ρήτρες 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται στη σύμβαση.  

Ο Ανάδοχος μέσα σε τριάντα μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλλει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του 

Ν.4412/2016 στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και 

υπό τύπο διαγράμματος προόδου έργων (διαγράμματα GANTT) έτσι ώστε να φαίνονται σαφώς τα τμήματα, 

η αξία τους (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευσης) και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του έργου, καθώς 

και τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμηματική προθεσμία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει 

να επιστραφεί στον εργολάβο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο μερικά ή ολικά, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες 

από την υποβολή του. Σημειώνεται ότι σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 

ευρώ όπως αυτό, είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής 

ανάλυσης 

Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την εγκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς 

αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του 

άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης  θα υποβληθεί από 

τον ανάδοχο το οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα 

περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 145 

του Ν. 4412/16, ως ισχύει.  

Όχι αργότερα από σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος 

υποχρεούται:  

να υποβάλει Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ.305/96. 

να υποβάλει Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01), 

εφόσον απαιτείται βάσει του ορίου του προϋπολογισμού δημοπράτησης, της παρ. 2, του άρθρου 158, του 

Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης υποβάλλονται ή / 

και παραδίδονται: 

Οι προβλεπόμενες από το ΠΔ.305/96 και το ΠΔ.17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση 

καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή  Υγιεινής και Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας.  

Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης υπεβλήθη μόνον το COVER NOTE 

ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 

Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών και μηχανικά 

μέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και να καταρτίζει νυκτερινά 

συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο 

για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τους. Η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος 

με το πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων 

του, τις υπερωρίες τις εργάσιμες μέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα 

που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται 

προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

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

καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα 

να καταγγείλει τη σύμβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα συνέχισης του έργου, σε 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη άσκηση των παραπάνω 

δικαιωμάτων του  Εργοδότη, δεν  απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει 

από τη σύμβαση. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να 

αναγράφονται σε αυτό, με συνοπτικό τρόπο, ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας 

του εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 

πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα 

με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ) οι  εργαστηριακές δοκιμές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις, ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου σε ηλεκτρονική μορφή, υπογράφεται από τον 

εκπρόσωπό του και από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον εργολάβο 

την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, 

καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.  
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Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16  σε περίπτωση παράλειψης της 

υποχρέωσης του αναδόχου για καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του 

ποσού των εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης 

 

Για την παράβαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/16. 

Συγκεκριμένα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες προς τον Εργολάβο που έχουν ως εξής: 

Η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας 

αξίας της σύμβασης & επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίση με το 20 % της συνολικής προθεσμίας δηλ. 96 

μέρες. Για τις επόμενες & μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας δηλ. 72 μέρες , επιβάλλεται το 20% 

της μέσης ημερήσιας αξίας.  

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού 

της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι 

παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό 6% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ. Μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/16 ήτοι: 

i. καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των 

εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

στη σύμβαση, 

ii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση 

χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,  

   ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών 
Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών ορίζεται σε ποσοστό το 

τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Για την υπέρβαση οποιασδήποτε τμηματικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο 

για κάθε ημέρα υπέρβασης της τμηματικής προθεσμίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης 

ημερήσιας αξίας του έργου και μπορεί να επιβληθεί για χρονικό διάστημα έως 20% της προβλεπόμενης 

τμηματικής προθεσμίας.  

Ποινική ρήτρα λόγω μη υποβολής τελικής επιμέτρησης από τον ανάδοχο 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο εμπροθέσμως η τελική επιμέτρηση, επιβάλλεται σε 

βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών 

(2%ο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του Άρθρου 151 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 ως ισχύει και 

στην παρούσα Σ.Υ. 

Πρόσθετες ποινικές ρήτρες, από τις αναφερόμενες στο παρόν άρθρο της ΣΥ, επιβάλλονται στον ανάδοχο 

εφόσον προβλέπονται  από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ως ισχύει. 

 

Άρθρο 21. Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές  στο έδαφος - Σχέδιο  εφαρμογής  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι 

αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του 

έργου. Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο 



 
-16- 

σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται 

ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74). 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων 

χαράξεων, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει 

την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, 

μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δύναται να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων, διαγραμμάτων και 

πινάκων, σχέδια εφαρμογής απαραίτητα τόσο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών όσο και για 

την ευκολότερη παρακολούθησή τους. 

Σε περίπτωση που επιβάλλεται η ανασύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο, αυτός 

υποχρεούται σε 7 εργάσιμες μέρες να υποβάλλει ξανά για αναθεώρηση και η  Υπηρεσία τα επιστρέφει 

τελικά σε 3 εργάσιμες μέρες θεωρημένα. Έτσι ο συνολικός χρόνος από την υποβολή τους από τον Ανάδοχο 

μέχρι την επιστροφή τους σε αυτόν θεωρημένα να μην υπερβαίνει συνολικά τις 10 εργάσιμες μέρες.  

Η θεώρηση των σχεδίων εφαρμογής δεν πρέπει να θεωρείται : 

i. Ότι επιτρέπει οποιαδήποτε απομάκρυνση από τους όρους της σύμβασης. 

ii. Ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη οποιουδήποτε σφάλματος που θα περιέχεται 

στις λεπτομέρειες του σχεδίου εφαρμογής, όπως διαστάσεις, ενδείξεις υλικών κ.λ.π. 

iii. Ότι αποτελεί έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του Εργοδότη και των αντιπροσώπων του για 

παρεκκλίσεις από τα σχέδια λεπτομερειών που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότη και φαίνονται μεν στα σχέδια εφαρμογής, αλλά δεν δικαιολογούνται με ειδική 

έκθεση που υποβάλλεται μαζί με αυτά,  σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 

Αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ανάγκη 

αποκλίσεων ή παραλλαγών από τα σχέδια, διαγράμματα, πίνακες και άλλα στοιχεία της Σύμβασης που του 

παραδόθηκαν από τον Εργοδότη, οφείλει να συμπεριλαμβάνει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές στα 

σχέδια εφαρμογής που θα υποβάλλει απαραίτητα και σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις 

περιγράφει και θα τις  δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των 

υποβαλλόμενων παραλλαγών ή αποκλίσεων, συνολικά ή μερικά οπότε γίνεται προσαρμογή των σχετικών 

όρων της σύμβασης που επικυρώνονται με έγγραφο από την Επιχείρηση. 

Η αποσιώπηση τέτοιων παραλλαγών ή αποκλίσεων ή η αναγραφή τους στα σχέδια χωρίς υποβολή της 

σχετικής δικαιολογητικής έκθεσης, καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 22. Χάραξη - Στοιχεία  υψομετρικά και Οριζοντιογραφικά. 

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος οφείλει να είναι έτοιμος ώστε, σε εφαρμογή της 

εγκεκριμένης μελέτης, να κάνει τμηματικά και σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών και το αναλυτικό 

πρόγραμμα εκτελέσεως τη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθμηση κλπ των αξόνων κάθε είδους αγωγών που 

για την τοποθέτησή τους πρόκειται να αρχίσει η εκτέλεση των εκσκαφών.  Οι εργασίες αυτές θα 

εκτελεσθούν από διπλωματούχο μηχανικό που θα προσληφθεί με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του 

Αναδόχου.   

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρηση αν σε τμήματα των αγωγών η χάραξη, για διάφορους 

λόγους, δεν ακολουθήσει την κατεύθυνση και διάταξη που ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη. Η επιβλέπουσα 

Υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει τροποποίηση της χαράξεως κατά τμήματα οριζοντιογραφικά και 

υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνές σταθερές υψομετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο 

Ανάδοχος οφείλει να τις πυκνώσει. Ο προσδιορισμός των απόλυτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα 

γίνει με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση από υπάρχουσες υψομετρικές αφετηρίες που θα δοθούν από την 

Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των τοπογραφικών διαγραμμάτων της 

μελέτης και των πραγματικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει να προσαρμόσει κατάλληλα τη 

χάραξη των αξόνων έπειτα από συνεννόηση με την επίβλεψη και παίρνοντας υπόψη τους κύριους 

αντικειμενικούς από υδραυλική άποψη σκοπούς της μελέτης.   
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Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και θα αναφέρει αριθμητικά τις απαραίτητες 

διαστάσεις και υψόμετρα.  Είναι υποχρεωμένος επίσης να εντοπίσει τις θέσεις των εγκαταστάσεων 

(υδρεύσεως, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου) που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου.  Η αναγνώριση 

των στοιχείων, όπου υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, θα γίνεται μέσω των στομίων τους. Ο Ανάδοχος θα 

αποκαλύψει τα σκεπασμένα καλύμματα φρεατίων στις θέσεις όπου θα πληροφορηθεί από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι υπάρχουν αγωγοί.   

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αμοιβή για την αναγνώριση των στοιχείων από τα φρεάτια που 

υπάρχουν, τη σύνταξη σχεδίων για τα έργα που υπάρχουν γενικά και για τα σχέδια εκτελέσεως, επειδή η 

αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται στις τιμές του Τιμολογίου.  Στις θέσεις που δεν υπάρχουν φρεάτια 

επισκέψεως, η αναγνώριση των τεχνικών στοιχείων θα γίνεται με ερευνητικές τομές. Οι ερευνητικές τομές 

θα γίνονται μόνον κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου για κάθε μία απ' αυτές  και  θα εκτελούνται μετά από 

έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τα άρθρα του 

τιμολογίου προσφοράς. Χωρίς εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας οι ερευνητικές τομές δεν θα 

αποζημιώνονται.   

Πριν από την εκτέλεση των ερευνητικών τομών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για 

έγκριση πίνακα των τομών των αγωγών.  Μετά την εκτέλεση των διερευνητικών τομών ο Ανάδοχος 

υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια των τομών σε κατάλληλη κλίμακα, όπου θα παρουσιάζεται 

η θέση των τεχνικών στοιχείων-αγωγών κοινής ωφέλειας Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση 

των τομών. Ο αριθμός και η σωστή επιλογή των θέσεων των πιο πάνω τομών αφήνεται στην απόλυτη 

ευθύνη του Αναδόχου.  Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε 3 εργάσιμες  ημέρες  από την υποβολή. 

Όταν περάσει η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι ο πίνακας έχει εγκριθεί.  

Τα σχέδια εφαρμογής θα περιλαμβάνουν γενική οριζοντιογραφία των έργων και μάλιστα των αγωγών και 

των κοντινών τους οικοδομικών  και  ρυμοτομικών γραμμών. Στοιχεία του τοπογραφικού  υπόβαθρου  

καθώς  και στοιχεία των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, θα προμηθεύεται ο Ανάδοχος από την 

Υπηρεσία. Η αποτύπωση των  δικτύων και γενικά όλων των τεχνικών έργων θα γίνει στο σύστημα του ΕΓΣΑ 

87.  Οι μηκοτομές των αγωγών θα παραδίδονται σε κλίμακα 1.:100  για  τα  μήκη και 1:1000 για τα ύψη και 

θα είναι εξαρτημένα από το υψομετρικό δίκτυο της Υπηρεσίας. Τα σχέδια των τεχνικών έργων θα 

παραδίδονται σε  κατάλληλη  κλίμακα και κατάλληλες διατομές, όπου είναι απαραίτητες (π.χ. για τον 

καθορισμό σε σημαντικά σημεία της σχετικής θέσεως των  νέων  αγωγών  προς  τους  παλιούς), παίρνοντας 

πάντα υπόψη τους αντικειμενικούς  από  υδραυλική  άποψη σκοπούς της μελέτης  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στη διάρκεια εκτελέσεως του έργου διαπιστώσει την ύπαρξη αφανών 

εμποδίων οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να περιμένει τις κατάλληλες 

οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Καθυστέρηση ή τροποποίηση ή ματαίωση των εργασιών για το 

λόγο αυτό δεν δημιουργεί στον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως, εννοείται όμως ότι σε αυτή την 

περίπτωση για τον Εργοδότη είναι υποχρεωτική ανάλογη παράταση της προθεσμίας.   

Όταν τελειώσει κάποιο αυτοτελές τμήμα του δικτύου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 30 ημέρες 

να υποβάλλει στον Εργοδότη τα εξής στοιχεία : 

i. Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών και των τεχνικών έργων, όπως φρεάτια επισκέψεως, 

ιδιωτικές συνδέσεις κλπ.  

ii. Τις θέσεις των υψομετρικών αφετηριών της περιοχής που θα  σημειώνονται με αύξοντα αριθμό 

στην οριζοντιογραφία με τα υψόμετρά τους.  

Ο Ανάδοχος δεν πληρώνεται ιδιαίτερα για τις παραπάνω εργασίες, γιατί θεωρείται ότι η δαπάνη τους 

περιλαμβάνεται στα γενικά έξοδα των τιμών  χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων.  Η παράδοση 

των παραπάνω σχεδίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνταξη των επιμετρήσεων των λογαριασμών, των 

πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) και του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του 

έργου.  

Άρθρο 23. Εκσκαφή τάφρων –Επιχώσεις -  Κατεδαφίσεις 

Οι εκσκαφές τάφρων για την εγκατάσταση αγωγών και την εκτέλεση τεχνικών έργων θα γίνονται σύμφωνα 

με τα σχέδια εκτελέσεως (θεωρημένα από την Υπηρεσία Επιβλέψεως) και τις επί τόπου οδηγίες της 
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Επιβλέψεως.  Τα βάθη και τα πλάτη του πυθμένα εκσκαφής όπου η εφαρμογή των σχεδίων της εγκεκριμένης 

μελέτης δεν είναι δυνατή, ορίζονται από τον Επιβλέποντα ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες και τον 

επιδιωκόμενο βαθμό ασφάλειας κάθε αγωγού. Επιδιώκεται η εξασφάλιση αρκετού πάχους επικάλυψης, 

μετρούμενου από την προβλεπόμενη τελική στάθμη του εδάφους και πλάτους πυθμένα αρκετού ώστε να 

είναι εύκολη η  κατασκευή, τοποθέτηση  και  συναρμολόγηση των αγωγών.  Τα πρανή των τάφρων θα είναι 

κατακόρυφα ή με κλίση και θα αντιστηρίζονται κατάλληλα.  

Εκσκαφές επιπλέον αυτών που καθορίζονται στα σχέδια ή από την Υπηρεσία Επίβλεψης, δεν 

αναγνωρίζονται χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της, όπως επίσης δεν αναγνωρίζονται και άλλες 

εργασίες που έγιναν εξαιτίας της επιπλέον εκσκαφής (επιχώσεις, αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων κλπ).  Ο 

Ανάδοχος πρέπει να εισηγείται στην Υπηρεσία Επιβλέψεως τις τροποποιήσεις που κατά τη γνώμη του 

επιβάλλονται και αφορούν τις κλίσεις των πρανών χρησιμοποίηση αντιστηρίξεως κλπ.   

Τα προϊόντα εκσκαφής θα τοποθετούνται προσωρινά στη χαμηλότερη κατά την εγκάρσια τομή πλευρά ώστε 

να μην παρασύρονται από τα νερά προς την τάφρο.  Οι εκσκαφές των τάφρων και οι επόμενες εργασίες 

μέχρι και την επανεπίχωσή τους πρέπει να γίνονται με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ιδίως σε περιοχές με 

μεγάλη κυκλοφορία, ώστε να μη διατηρούνται για πολύ οι ανωμαλίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία 

των πεζών, αυτοκινήτων κλπ από την ύπαρξη της τάφρου, χωμάτων κλπ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μην αφήνει σε κυκλοφορία τμήμα τάφρου οποιουδήποτε μήκους στο οποίο δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί οι εργασίες (από την εκσκαφή μέχρι και την επανεπίχωσή της).   

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαπιστώνει την ενδεχόμενη ύπαρξη εμποδίων πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, 

συγκεντρώνοντας τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να 

αποφεύγονται ζημιές και ατυχήματα.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται ώστε να μην προκληθεί βλάβη στα 

υπόγεια καλώδια, δίκτυα υδρεύσεως κλπ.  Όπου συναντιούνται σωληνωτοί αγωγοί υδρεύσεως οικιών 

πρέπει να υποστηρίζονται και να προφυλάγονται κατάλληλα.  Πέρασμα δίπλα από στύλους θα 

αντιμετωπισθεί με πλήρη και ασφαλή ειδική αντιστήριξη της παρειάς της τάφρου στο αναγκαίο μήκος και 

βάθος, με τα κάθε φορά κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.  Η ύπαρξη πρόχειρων ή προσωρινών κτισμάτων π.χ. 

περιπτέρων δεν θα αποτελεί κατά κανόνα λόγο μεταβολής της χαράξεως του αγωγού.  Απρόβλεπτες 

περιπτώσεις εμποδίων θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες 

Στις διασταυρώσεις τάφρων με οδούς σημαντικής κυκλοφορίας, μετά την εκσκαφή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει προσωρινά την κυκλοφορία με κατασκευή προσωρινής γεφύρωσης έπειτα 

από υπόδειξη της Υπηρεσίας Επίβλεψης.  Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκσκαφή των τάφρων να παίρνει 

όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ζημιών στα έργα ή σε τρίτους και ιδίως για την πρόληψη 

ατυχημάτων.  

Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας των εδαφών που σκάβονται θα καθορίζεται με πρωτόκολλο από το 

οριζόμενο από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία αρμόδιο όργανο και την αποδοχή του (συνολικά ή με επιφύλαξη) 

από τον Ανάδοχο. Στο πρωτόκολλο αυτό γράφονται οι ενδείξεις των διατομών και για κάθε μία η αναλογία 

στα εκατό του εδάφους της εκσκαφής, σύμφωνα με τις   τιμές του Τιμολογίου. Σχετικά με τις τιμές του 

τιμολογίου για γαιώδη- ημιβραχώδη  και βραχώδη εδάφη, που καταρχήν περιλαμβάνουν όλα τα εδάφη 

όπου το σύνολο των εκσκαφών μπορεί να γίνει με σκαπάνη, τονίζεται ότι οι ίδιες τιμές εφαρμόζονται και 

στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εκτός από τη σκαπάνη και άλλα εργαλεία εφόσον η 

χρησιμοποίησή τους αντικαθιστά τις εκσκαφές με σκαπάνη.   

Στην τιμή της εκσκαφής των τάφρων ή τμημάτων περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση των πρανών των 

τάφρων που θα γίνει με οποιοδήποτε μέσο.  

Οι επιχώσεις τάφρων θα εκτελούνται γενικά μετά την πλήρη εγκατάσταση των αντίστοιχων αγωγών και την 

επιτυχημένη δοκιμή στεγανότητάς τους. Συγκεκριμένα μετά την επιτυχημένη δοκιμή του αγωγού, γίνεται η 

προστατευτική του επίχωση προσεκτικά και μέχρι να συμπληρωθεί πάχος επιχώματος τουλάχιστον 10 cm  

πάνω από το ανωράχιο και σε όλο το μήκος του αγωγού με άμμο.  Κατά την εκτέλεση της προστατευτικής 

αυτής στρώσεως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να γεμίσουν όλα τα κενά, ιδιαίτερα κάτω από τον αγωγό, 

ώστε να εδράζεται και να προστατεύεται καλά.  Στη συνέχεια και αφού τελειώσει η προστατευτική στρώση, 

η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα ελέγχει την κατάσταση του αγωγού και μετά ο Ανάδοχος θα προχωρεί στη 

συμπληρωματική επίχωση της τάφρου.  Η επίχωση της τάφρου θα γίνει σύμφωνα πάντα με τις τυπικές  

διατομές, ενώ  θα  χρησιμοποιηθούν προϊόντα εκσκαφής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιβλέπουσα  
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Υπηρεσία κρίνει την καταλληλότητά τους.  Θα λαμβάνονται  όλα τα μέτρα, ώστε να αποκλεισθεί κάθε 

αισθητή μελλοντική καθίζηση. Απαιτείται η πιστή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών με 

τη συμπύκνωση των επιχώσεων.  Σε περιπτώσεις που η τάφρος διασταυρώνεται με οδούς πυκνής 

κυκλοφορίας είναι δυνατόν μετά από υπόδειξη της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να γίνουν οι απαραίτητες 

γεφυρώσεις για την διέλευση πεζών και αυτοκινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος οφείλει να 

διαθέτει αρκετές γεφυρώσεις, κατάλληλου ανοίγματος, για την προσωρινή επικάλυψη της τάφρου και το 

ασφαλές περασμάτων τροχοφόρων. Αυτές θα διατηρηθούν μέχρι την πλήρη επίχωση και την αποκατάσταση 

της ομαλότητας της οδού.  

Οι κάθε είδους άρσεις, αποσυνθέσεις και κατεδαφίσεις κατασκευών, επιφανειακών ή υπογείων που είναι 

απαραίτητες για τη διάνοιξη των τάφρων, θα γίνονται σε όση έκταση είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο για 

την εγκατάσταση των αγωγών. Ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τιμολογίου και όσα συμπληρωματικά 

ορίζονται παρακάτω : 

i. Πριν από οποιαδήποτε κατεδάφιση η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγχει αν είναι αναγκαία, 

να καθορίζει την έκτασή της και να παίρνει, σε   αντιπαράσταση με τον Εργολάβο, τις αναγκαίες 

διαστάσεις και όσα άλλα   στοιχεία απαιτούνται για τη σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων και 

πρωτοκόλλων. 

ii. Όπου πρόκειται να προκύψουν χρήσιμα υλικά από την κατεδάφιση, ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει 

τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη φθοράς τους καθώς και για την ασφαλή διαφύλαξή τους στο 

εργοτάξιο ώσπου να ξαναχρησιμοποιηθούν, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν όχι τα διαχειρίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 24. 

iii.  Η εναπόθεση των χρήσιμων υλικών που προκύπτουν από τις κατεδαφίσεις πρέπει να γίνεται σε 

κανονικούς σωρούς, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος   και η καταμέτρηση και σε θέσεις που και η 

κυκλοφορία να μην παρεμποδίζεται και να είναι εύκολη η προσέγγιση μεταφορικών μέσων για την 

απομάκρυνση ή την επαναχρησιμοποίησή τους. 

Άρθρο 24. Απομάκρυνση των  άχρηστων υλικών. 

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, 

κατασκευές σχετικές με τις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς 

καθυστέρηση. Τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι 

δυνατό το χρονικό διάστημα υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που 

προέρχεται από αυτό.  Υλικά που χρειάζονται να απομακρυνθούν είναι : 

α. Τα προϊόντα εκσκαφών 

β. Τα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από καθαιρέσεις οδοστρωμάτων κλπ. 

γ. Τα πλεονάσματα προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων που προέρχονται από   διάφορες σχετικές με 

τον αγωγό κατασκευές (λιθόστρωτα, υποδομές, αμμοχάλικο κλπ). 

δ. Οι κυβόλιθοι και τα γρανιτικά κράσπεδα θα πρέπει να μεταφέρονται μετά από διαλογή σε ειδικό χώρο 

συγκεντρώσεως που θα ορίζεται από την Υπηρεσία.  

 Η εργασία απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής που περισσεύουν πρέπει να εκτελείται από τον 

Ανάδοχο χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Οι θέσεις αποθέσεως 

των υλικών αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.  Η δαπάνη απομακρύνσεως 

περιλαμβάνεται στην τιμή εκσκαφής. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν :  

• Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “  

• η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και  
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• η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. 

“Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί 

των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

Άρθρο 25. Ανακατασκευή οδοστρωμάτων - πεζοδρομίων 

Μόλις εγκριθεί το οριστικό πρόγραμμα εκτελέσεως των έργων και πριν αρχίσουν οι εκσκαφές σε 

ασφαλτοστρωμένες οδούς, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει σχετική άδεια τομής των οδοστρωμάτων κατά 

περίπτωση από το Δήμο (αν πρόκειται για δημοτική οδό) ή από το Δημόσιο. Επίσης αναλαμβάνει και την 

ευθύνη της επαναφοράς των μονίμων οδοστρωμάτων όπως ορίζεται στη σχετική άδεια και τους σχετικούς 

με το θέμα αυτό όρους της εργολαβίας αυτής.  Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του Αναδόχου  να  

προβαίνει  στην  άμεση και πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα 

επιτρέπεται η εκτέλεση άλλων εργασιών εάν υπάρχει μήκος οδού μεγαλύτερο από 500m μη 

αποκαταστημένο πλήρως.  Στις περιπτώσεις που υπάρχουν μόνιμα οδοστρώματα, η έκταση της φθοράς 

τους κατά τη διάνοιξη των τάφρων πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και η αποκατάσταση του 

οδοστρώματος η τεχνικά άρτια και να γίνεται μετά από τέλεια συμπύκνωση των υποκείμενων επιχωμάτων 

με απαραίτητη χρήση δονητικής πλάκας, ώστε να αποκλείεται κάθε ανωμαλία ή φθορά του οδοστρώματος 

που ανακατασκευάζεται. 

Γενικά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και για το υπόλοιπο, πέραν του πλάτους της τομής, ακόμα και έως 

το σύνολο του πλάτους του καταστρώματος της οδού ώστε, μετά το πέρας των εργασιών, εάν έχει υποστεί 

φθορές που οφείλονται στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, να επαναφέρεται στην πρότερη λειτουργική 

του κατάσταση. 

Η καθαίρεση και αποκατάσταση τομής οδοστρώματος, θα γίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Η αποκατάσταση των φθορών στα πεζοδρόμια που προκαλούνται από τη διάνοιξη τάφρων θα γίνεται 

αμέσως  μετά τη συμπλήρωση της επίχωσης.  Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του Αναδόχου  να  προβαίνει  

στην  άμεση και πλήρη αποκατάσταση των πεζοδρομίων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα  επιτρέπεται η 

εκτέλεση άλλων εργασιών εάν υπάρχει μήκος πεζοδρομίου μεγαλύτερο από 500m μη αποκαταστημένο 

πλήρως. Η τύπανση θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα με δονητική πλάκα για να αποφευχθεί μελλοντική 

καταστροφή των πεζοδρομίων από καθιζήσεις για την οποία ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη και είναι 

υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε υποχώρηση που θα συμβεί ως την οριστική 

παραλαβή χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση  

Άρθρο 26. Πλημμελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι 

ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 

αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή 

τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί 

δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για 

τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την 

εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 172 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 

εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
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τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών 

του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του 

αναδόχου.  

Άρθρο 27. Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο 

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του 

φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 

4412/2016)  και σύμφωνα με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 

Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

αναφέρονται: 

 

• Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας 

εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“ 

• Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων 

μισθωτών" 

• Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών” 

• H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικημένων περιοχών“ 

• Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών” 

• Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 

•  H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός 

κατοικημένων περιοχών” 

• Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 

•  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 

• Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας” 

• Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

• Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους 

εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/ 656 /ΕΟΚ”. 

• Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 

χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”. 

• Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται 

με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

90/340/ΕΟΚ”. 

• Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας 

στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”. 

• Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

• Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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• Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση μετην οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 

(στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά 

μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς 

οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την 

καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β΄ 266), 

ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση 

της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες από 

την υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που 

αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειώνεται ότι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και 

οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς 

και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα 

Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 

φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά 

γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία 

και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπεται 

από το Νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών των 

σχετικών με την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας, παραμένει μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών όπως υποδεικνύονται 

στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ των συμβατικών τευχών της σύμβασης, έχει την ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά 

συνέπεια βαρύνεται με την καταβολή προστίμων, αποζημιώσεων και όποιων άλλων ποσών του 

καταλογίζονται. 

Άρθρο 28. Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων 

Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει με ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει στην κατοχή του 

(σωλήνες, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτήματα) και που  προορίζονται για την εκτέλεση του έργου. Ο 

Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά αυτών και έχει υποχρέωση να τα 

αντικαταστήσει.  

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 

εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο 

Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η 

περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, 

και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 

Άρθρο 29. Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος. Οφείλει να τηρεί 

τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παρόντος 

έργου και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση της περιοχής όπου εκτελείται το έργο και 

ευθύνεται για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν θα ήταν απαραίτητη για 
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την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που 

δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία 

τροποποιήσεις της), ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να 

προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον 

στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 

οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.   

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του 

περιβάλλοντος, η παράλειψη μέτρων προστασίας του κοινού, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών 

σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα επιβάλλουν στον ανάδοχο τις κυρώσεις του άρθρου 81 του 

Ν.3669/08. 

  

Άρθρο 30. Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία  

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία 

εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, 

που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία 

αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του 

αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται 

σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 

στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε 

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων 

μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του 

έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.  

Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα υλικά που 

βρίσκονται στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, με αναφορά του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που 

υποβάλλεται μέσα σε δέκα μέρες από τότε που συνέβη η ζημία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζημία, 

την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή της. 

Όσα ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο άρθρο 157 του 

Ν.4412/16. 

Άρθρο 31. Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση  

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου 

έχει τελειώσει μερικά ή ολικά, μόνο μετά από διοικητική παραλαβή του (τμηματική) κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης χορηγεί ανάλογη 

παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου. 

Σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση του έργου από τον Εργοδότη πριν από την αποπεράτωσή του 

συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότης του καταβάλλει τις δαπάνες αυτές που 

πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες. 

Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από 

την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/16.. 
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Άρθρο 32. Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου 

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα 

άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε εργασίας, δηλαδή 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά,  η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από 

οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες 

εγκατάστασης και    τα ασφάλιστρά τους. 

β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 

εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθιά 

τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις,    ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις  φορτοεκφορτώσεις και τις 

μεταφορές τους, με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων, 

καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα θα απαιτηθεί για  

την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

δ. Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή 

κατάληψη εκτάσεων για την μεταφορά και αποθήκευσή τους. 

ε. Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

στ. Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.  Καμία 

αποζημίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε 

ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά την αποδοχή συμμετοχής του Αναδόχου στον 

διαγωνισμό. 

ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις περιπτώσεις που η 

εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται με  μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την 

καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. 

 

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτερης αμοιβής, και η 

άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου:  

Στα πορίσματα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα ή Σύμβουλο του 

Δημοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων συγχρηματοδότησης του έργου  από την Ε.Ε. 

Στις υποδείξεις και οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής που συγχρηματοδοτεί το έργο και επιβλέπει την 

τήρηση τον όρων συγχρηματοδότησης του έργου από την Ε.Ε, και ιδίως σε εκείνες που αφορούν σε δράσεις 

και μέτρα δημοσιότητας

 

Άρθρο 33. Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%)  της 

αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου αλλά 

υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σε ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό 

προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 7.θ του άρθρου 53 

του Ν. 4412/16). Στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που καταβάλλεται 

πάνω στην αξία των εκτελούμενων έργων με τις ισχύουσες ή τις τιμές μονάδας, περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνες σύνταξης των ειδικών εκθέσεων, σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής με προσαρμογή των σχεδίων 

της μελέτης στις μετρήσεις που έγιναν στο έδαφος με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
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Άρθρο 34. Προκαταβολές 

Μετά από αίτημα του αναδόχου χορηγείται σ’ αυτόν έντοκη προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 150 και άρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα στο αρθ. 16 της Διακήρυξης. 

Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί 

τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο Ανάδοχος με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι 

για χορηγηθείσα προκαταβολή για το αναπόσβεστο τμήμα της προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 

διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται 

ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

δωδεκάμηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 

μονάδες και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

 Η χορηγουμένη προκαταβολή εγκρίνεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας μετά από αίτηση του 

αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από υποβολή λογαριασμού και έγκριση αυτού από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τμηματικά. 

 

Άρθρο 35. Σύνταξη μητρώου του έργου 

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε 

κάθε περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

• Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου 

• Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου 

• Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επιμέρους τμήματα που 

συγκροτούν το όλο έργο  

• Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. 

β) Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμετρα - 

συντεταγμένες) με τις εξασφαλίσεις τους μαζί με σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις θέσεις 

αυτών. 

γ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν (as built)  και συγκεκριμένα : 

i. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίμακα που θα ορίσει  η Υπηρεσία, με εξάρτηση από το Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται με ακρίβεια οι θέσεις των 

έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), με τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τούτων, σε 

συνάρτηση με άξονες οδών και θέσεις υφισταμένων κατασκευών, χωριστά για κάθε δίκτυο, 

όπως αυτά κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επιπλέον στις οριζοντιογραφίες θα 

φαίνεται η αρίθμηση όλων των σημείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα 

παραδίδονται οι συντεταγμένες τους. Σε κάθε οριζοντιογραφία θα πρέπει να φαίνονται οι 

ονομασίες των δρόμων, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επισκέψεως, συμβολής, 

πτώσης), οι αγωγοί (μήκος, από φρεάτιο σε φρεάτιο, - υλικό - μορφή διατομής - διάμετρος ή 

διαστάσεις), οι παροχές αποχέτευσης με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, και οι παροχές που 

δεν καταλήγουν σε φρεάτια, τα φρεάτια υδροσυλλογής. 

ii. Μηκοτομές των δικτύων χωριστά για κάθε δίκτυο, σε κλίμακα υψών/μηκών 1:1000/1:100, με 

όλα τα απόλυτα υψομετρικά στοιχεία του εδάφους, των κατασκευασμένων τεχνικών έργων 

(φρεατίων κλπ) και της ροής των αγωγών και τα λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό, 

διατομή, κλίση κλπ). 

iii. Κατά πλάτος τομές ανά οδό και ανά διακριτό τμήμα έργου, με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα των 

Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα κατασκευασθέντα δίκτυα. 
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δ) Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, με πίνακες που αφορούν 

ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα δίκτυα – τεχνικά έργα . Αναλυτικά ανά δίκτυο θα πρέπει 

να υπάρχει Τεύχος εξασφαλίσεων (τρεις τουλάχιστον ανά σημείο), για τα καλύμματα των φρεατίων και 

τις ακραίες απολήξεις των δικτύων και Πίνακας, που περιλαμβάνει στοιχεία για τα φρεάτια, τους 

αγωγούς, τις παροχές με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως επίσης και τις παροχές που δεν 

καταλήγουν σε φρεάτια. 

ε) Τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπως αυτή 

ισχύει σήμερα τις παρακάτω φωτογραφίες : 

i. Της προϋπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή εκτέλεσης σημαντικών τεχνικών έργων. Αυτές θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά  της 1ης πιστοποίησης. 

ii. Σημαντικών φάσεων εκτέλεσης των εργασιών. Αυτές θα υποβάλλονται κατά τις ενδιάμεσες 

πιστοποιήσεις. 

iii. Του τελειωμένου έργου. Αυτές υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά της τελευταίας 

πιστοποίησης (πριν από τον τελικό λογαριασμό).   

iv. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών θα αναγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου και 

άλλα στοιχεία που θα θεωρούνται απαραίτητα για να εξάρουν το έργο και την σκοπιμότητά 

του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Οι φωτογραφίες πρέπει να παίρνονται από 

έμπειρα πρόσωπα να είναι καθαρές και να παραδίδονται στην Υπηρεσία, μαζί με τα αρνητικά ή 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

στ) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του 

έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση θα συνταχθούν σε 2 

αντίγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την 

σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 

περαίωσης, αν μετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του 

Έργου.  

Άρθρο 36. Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες 

Οι επιμετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες 

που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική 

περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών 

μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και 

διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών 

εργασιών. 

Η υποβολή των επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 

Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη συνολική ή 

δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, 

όμως, υποχρεούται να προβεί σε δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε 

αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που υποβλήθηκαν ή 

τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες από δέκα (10) επιμετρήσεις. 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του 

έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες 

που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση 

γνωστοποίησης αφανών εργασιών που συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών, η οποία συνιστά 

διακριτή επιμέτρηση και περιλαμβάνει δήλωση περί της αλήθειας των στοιχείων, υπογράφεται δε, τόσο 

από τον ανάδοχο όσο και από τους τεχνικούς του άρθρου 139, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του 

αναδόχου 
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Ο επιβλέπων συντάσσει έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών και 

υποβάλλεται αμελλητί στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η έκθεση συνοδεύεται απαραίτητα 

από επαρκή, για την τεκμηρίωση της εκτέλεσης των αφανών εργασιών, αριθμό ψηφιακών φωτογραφιών, 

οι οποίες περιλαμβάνονται στο Μητρώο του έργου. 

Η έκθεση παραλαβής αφανών εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση αυτών. 

Άρθρο 37. Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή  

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την 

έγκρισή τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, 

διέπονται από τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 

169 του Ν.4412/2016 ενώ για την Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016).  Για 

τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 38. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου  

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στους οποίους 

θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή από τον Εργολάβο προσωρινών 

επιμετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Στις τμηματικές αυτές πληρωμές η 

Επίβλεψη κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα ενσωματωθούν 

στο έργο, με την εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου. 

Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες που απαιτούνται για το 

μέρος του έργου που απομένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούμενα υλικά και έργα μόλις πληρωθούν ανήκουν 

στον Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που έχουν 

πληρωθεί, όπως και για την αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζημία και, γενικά, χωρίς ο 

Εργοδότης να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης. 

Για τις πιστοποιήσεις, την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωμή των λογαριασμών και την 

εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής  σύμβασης εφαρμόζονται όσα 

λεπτομερειακά αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16. 

Για την είσπραξη κάθε λογαριασμού ο Ανάδοχος θα προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης όλων των 

ασφαλιστικών Ταμείων για τον τρέχοντα λογαριασμό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότη. 

Άρθρο 39. Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί  

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και 

κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη μέρα της δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε 

άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 

υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς.  Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα.  

Για το έργο βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της 

υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο Ανάδοχος, ο οποίος 

τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ. 

Καμία δασμολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 

Άρθρο 40. Πληρωμές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες  τις  

απαιτούμενες  δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
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επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες της μεταφοράς, διαλογής, 

φύλαξης, φθοράς κλπ των υλικών, οι  δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης 

μηχανημάτων και οχημάτων,  οι δαπάνες δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την λήψη 

των υλικών και παρακαμπτηρίων οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή αποκοπής 

της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζημιώσεων στο προσωπικό 

του.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το υπαλληλικό 

προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που 

χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

του Αναδόχου πληρωμής του προσωπικού του, όσων καθυστερείται η πληρωμή τους έχουν δικαίωμα να τη 

ζητήσουν με αναφορά τους στον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και 

χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον 

ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους 

δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και 

πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και 

έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και 

των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής 

είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει 

από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών Πάσχα και 

Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως και μέρες 

υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόμιμες 

εισφορές του στους ασφαλιστικούς επικουρικούς οργανισμούς ή ταμεία. 

Άρθρο 41. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 42. Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν με τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στο τιμολόγιο. 

Αν παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιμής μονάδας, θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

156 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 43. Απολογιστικές εργασίες  

Στην εκτέλεση του έργου δεν προβλέπεται η υλοποίηση εργασιών απολογιστικά.  

Η εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών με, η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους 

του Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 126 και 154 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 44. Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 45. Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου 

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 46. Πινακίδες ενδεικτικές του έργου  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης να κατασκευάσει και 

να τοποθετήσει στην αρχή και στο τέλος του έργου πινακίδες με τα στοιχεία του έργου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει προσωρινή ενημερωτική πινακίδα σε 

κατάλληλη και εμφανή από το κοινό θέση, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Επικοινωνιακού Οδηγού 

ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Η απόσυρση της αρχικής πινακίδας πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της αναμνηστικής πινακίδας μετά 

την οριστική παραλαβή του.  

Άρθρο 47. Αρχαιότητες 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή 

των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε  έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι 

διατάξεις για τις αρχαιότητες. 

Άρθρο 48. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)  

Για το έργο απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σύμφωνα με τις διατάξεις 

των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

Εφαρμόζονται επίσης και οι παρακάτω αποφάσεις:  

α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94),  

β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων,  

γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  

και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009). 

 

Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις 

ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το 

χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις 

λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του 

έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, 

τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.  

Η επίβλεψη της εφαρμογής του Προγράμματος Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και 

δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε 

διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 

για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην 

Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

ΙSO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας θα υποβάλλονται άμεσα στην Υπηρεσία. Τα αποτελέσματα 

ελέγχου πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες στατιστικές αναλύσεις, υπολογισμούς και 

συμπεράσματα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος στο αρχείο του θα διατηρεί τα απαραίτητα 

έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνέχεια της διαδικασίας από την δειγματοληψία μέχρι τις 

τελικές δοκιμές. 

Ο αριθμός των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος σε είδος και αριθμό 

με τους προβλεπόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους κανονισμούς κτλ. στους οποίους 

αυτές παραπέμπουν. 
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών. 

Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη ποιότητας του 

έργου σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη 

 

Άρθρο 49. Άδειες και Εγκρίσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους 

αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλού και που 

είναι απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών και τη λειτουργία του έργου. 

Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια 

Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των 

συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή 

υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης. 

Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες 

για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής, 

ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι. 

Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση 

εξουσίας. 

Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο με 

τους τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή 

της άδειας διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία. 

Για την κατασκευή των έργων είναι πιθανό να απαιτηθεί  η έκδοση αδειών κατασκευής / εγκατάστασης και 

από σχετικές Υπηρεσίες και Φορείς, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το  Αρμόδιο Δασαρχείο, την 

Κτηματική Υπηρεσία, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ κτλ. Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει 

έγκαιρα όλα τα απαραίτητα σχέδια και μελέτες, να καταθέσει τους αντίστοιχους φακέλους στις αρμόδιες 

υπηρεσίας και  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην προκύψει καμία καθυστέρηση 

για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών. Τις μελέτες αυτές ο Ανάδοχος πρέπει  να συντάξει, εφόσον αυτό 

απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που μέχρι την ολοκλήρωση του έργου δεν 

έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες, επαρκεί για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου 

βεβαίωση από την αντίστοιχη υπηρεσία ότι ο αντίστοιχος φάκελος που υποβλήθηκε ήταν πλήρης. Όλες οι 

απαιτούμενες δαπάνες για τη σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων και τις απαιτούμενες ενέργειες 

αδειοδοτήσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 50. Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υφίστανται εναέριες ή 

υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ οι οποίες θα πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των.  

Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος, υποχρεούται όμως να 

διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του 

λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες 

που εκτελούνται από αυτόν, παρά μόνον της από τον Νόμο παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 
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Ειδικότερα για τα υπόγεια ΟΚΩ ισχύουν τα ακόλουθα : 

- i. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρμοδίων 

ΟΚΩ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάμενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης 

και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εμπλέκονται με το έργο. Η επαλήθευση και συμπλήρωση των 

στοιχείων αυτών αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

- ii. Ο Ανάδοχος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών 

και πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Αποχέτευση, κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή 

καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό τούτων 

πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη μετέπειτα προστασία των προς 

αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

Ειδικότερα για τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης ισχύουν τα ακόλουθα : 
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντείνει τα μέτρα για την αποφυγή ζημιών στο υφιστάμενο δίκτυο 

ύδρευσης. Η φύση του νέου έργου επιβάλλει τον ακριβή εντοπισμό του υφιστάμενου δικτύου και 

την επιμελή κατασκευή των νέων έργων, με τρόπο που να προστατεύει το εν λειτουργία δίκτυο 

ύδρευσης. Σε περίπτωση που παρ' όλα τα εν λόγω μέτρα, προκληθούν ζημίες στο δίκτυο ύδρευσης 

λόγω αμέλειας του Αναδόχου με συνέπεια την διακοπή της υδροδότησης, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεούται στην άμεση και το αργότερο εντός 4ώρου οριστική αποκατάσταση της ζημίας.  

- Για ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης λόγω αμέλειας του Αναδόχου, η δαπάνη επισκευής αλλά και η 

ζημία λόγω της αξίας του απολεσθέντος ύδατος βαρύνει τον Ανάδοχο και μπορεί να 

παρακρατείται από τα οφειλόμενα σε αυτόν από την υπόψη εργολαβία ή άλλη ή εφόσον αυτά δεν 

επαρκούν εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη Δημοσίων Εσόδων. 
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ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
    

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ - ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

          

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ 
     

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020 
 

Απόφαση ΦΕΚ Εγκύκλιος ΘΕΜΑ 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 2221/B/30-07-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-12-2012/26 
(ΑΔΑ:Β4Τ81-70Θ) 

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα 
 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 2542/Β/10-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013/30 
(ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 2828/Β/21-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014/22 
(ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 3068/Β/14-11-2014 ΔΚΠ/οικ/154/11-12-2014/26 
(ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 
αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 2524/Β/16-08-2016 ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016/17 

(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π) 
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 

Δ22/4193/2019 4607/Β/13-12-2019 
 

Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών ΤεχνικώνΠροδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 
και Μελέτες. 
 
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 Δ22/οικ. 1989 1437Β/16-04-2020 

 
Τροποποίηση της Δ22/4193/22-11-2019 (Β΄ 4607) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση 
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και 
Μελέτες». Προσαρμογή στη με αρ. Γ10/2019 σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 
«5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01/09/2020». 

Αρ. Πρωτ. 
102843/19-11-2020 

5234Β/26-11-2020 
 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (Β’ 1437) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με 
θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια 
έργα και μελέτες». Προσαρμογή στην υπ’ αρ. Γ10/2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
 
«5. Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών που θα 
προκηρυχθούν μετά την έναρξη ισχύος της, η οποία καθορίζεται την 01/03/2021». 
 Κωδικός 

Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

Τίτλος ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΥΔΡ 3N.10.02.01 101 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

             

Σελίδα 1 από 6 

         

  



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

Τίτλος ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΥΔΡ 3N.11.02.01 102 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 5.05.02 104 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm 
 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 5.07 105 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 
 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 7.06 106 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 
  

ΝΑΥΔΡ N\4.01.01 107 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ΝΑΥΔΡ N\4.01.02 108 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, 
με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική 
λόγχη, υδατοκοπή) 
 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

ΝΑΥΔΡ N\4.13 109 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 110 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις 
πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00 Ικριώματα 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος 

     

Σελίδα 2 από 6 

    

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 



Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

Τίτλος ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΥΔΡ 4.09Ν.1 111 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 05-03-03-00 

05-03-11-04 

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΝΑΥΔΡ Α\3.10Ν.1 113 Για την πλήρη τομή και αποκατάσταση οδοστρώματος οδού με 
χρήση υδραυλικού τροχού, σε διατομή πλάτους από 10 έως 
18εκ. και 60εκ. βάθος για τοποθέτηση σωλήνας πολυαιθυλενίου 
διατομής από Φ63 εως Φ140 
 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

08-01-03-01 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

Διάστρωση σκυροδέματος 

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 

ΝΑΥΔΡ Α\3.10Ν.2 114 Για την πλήρη τομή και αποκατάσταση οδοστρώματος οδού με 
χρήση υδραυλικού τροχού, σε διατομή 20x60εκ για την 
τοποθέτηση σωλήνας πολυαιθυλενίου Φ160 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 201 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C25/30 
 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση 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 

ΝΑΥΔΡ 9.26 202 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 
 

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΝΑΥΔΡ 9.01 203 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 01-03-00-00 Ικριώματα 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.17 204 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 
atm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 13.15.02.12 206 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm 
 

08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

     

Σελίδα 3 από 6 

    

 

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 



Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

Τίτλος ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΗΛΜ 84Ν1.3 207 Δικλίδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης χειροκίνητη DN300, 
PN16 
 

  

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.07 208 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 
 

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΝΑΥΔΡ 11.05.02 209 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 
Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ 

ΝΑΥΔΡ 11.08.04 210 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων 
κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον 
 

08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

ΝΑΥΔΡ 11.07.01 211 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή 
διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) 
 

08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

ΝΑΥΔΡ 11.07.02 213 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρμογή 
θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος 
επικάλυψης 75 μm (μικρά). 
 

08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

ΝΑΥΔΡ 11.01.02 214 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron) 
 

 
TEXΝΙKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04 215 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 
atm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06 216 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 
atm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07 217 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 
atm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.47 218 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 
atm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 
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Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ 

Κωδικός 
Αρ. 
Τιμ. 

Τίτλος Αρθρου 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 

Τίτλος ΕΤΕΠ 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

Άρθρα μελέτης 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.48 219 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 
atm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.50 220 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με 
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 
atm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 13.10.02.03 221 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm 
 

08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

ΝΑΥΔΡ 13.10.02.04 222 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 
 

08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

ΝΑΥΔΡ 16.18.01 223 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου 
από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου 
αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 16.18.02 224 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου 
από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου 
αγωγού Φ 150 mm 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.01 225 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 
 

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.02 226 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 
 

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03 227 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 
 

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΝΑΥΔΡ 13.03.03.05 228 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 
 

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

 

 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

1. Αντικείμενο 
Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες Πολυαιθυλενίου 
Υψηλής Πυκνότητας (HDPE) κλάσης  ΡΕ 100. 
 
2. Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 
2.1 Ενσωματούμενα υλικά 
Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 
• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς (ΡΕ 100).  
• Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες ή λοιπά υλικά. 
Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού (ΡΕ 80, ΡΕ 100). 
2.2 Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές 
1. Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης: 
ΕΝ 12201 / 2003: Συστήματα πλαστικών σωλήνων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE). Μέρος 1: Γενικότητες, 
Μέρος 2: Σωλήνες, Μέρος 3: Εξαρτήματα, Μέρος 4: Βάνες, Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων. 
2. Πρότυπα εξαρτημάτων: 
ΕΝ 1680 / 1997: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Βαλβίδες για συστήματα σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) 
– Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα υπό κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή. 
ΕΝ 10284 / 2000: Λυόμενοι σύνδεσμοι μαλακού χυτοσίδηρου για συστήματα σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE). 
ΕΝ 12100 / 1997: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (PE) - Μέθοδος δοκιμής της 
αντοχής σε κάμψη μεταξύ στηριγμάτων. 
3. Πρότυπα δοκιμών: 
ΕΝ 12099: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Υλικά και συστατικά μέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE) – 
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των πτητικών. 
ΕΝ 921 / 1994: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Θερμοπλαστικοί σωλήνες – Προσδιορισμός της αντοχής σε 
εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία. 
ΕΝ 12119 / 1997: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Βάνες πολυαιθυλενίου (PE) – Μέθοδος δοκιμής για την 
αντοχή σε κυκλική θερμική εναλλαγή. 
2.3 Αποδεκτά υλικά – Δοκιμές μίγματος πρώτης ύλης – Δοκιμές σωλήνων 
1. Γενικά: 
Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 
Προϊόντα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη – μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, 
θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 
κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως 
προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 
Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος θα 
υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE 
- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα / εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις 
(EN ISO/IEC 17025:2005-08) από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων προτύπων 
- πίνακες / στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων 
- πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων 
- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το 
εργοστάσιο 
- οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ΙSΟ 9000:2000-12 
παραγωγική διαδικασία και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου 
νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ. 
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμισή τους στο έργο προς τοποθέτηση. 
2. Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – τιμή MRS: 
Το μίγμα του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι: 
• Δεύτερης γενιάς, τύπου ΡΕ 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-10, EN ISO 1167-1:2003-07, EN ISO 
12162:1996-04) ή 
• Τρίτης γενιάς, τύπου ΡΕ 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-10, EN ISO 1167-1:2003-07, EN ISO 
12162:1996-04). 



Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την αυτή ονομαστική πίεση του σωλήνα. 
Η επιλογή της κλάσης ΡΕ 100 ή ΡΕ 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην Μελέτη συνιστάται η 
επιλογή της κλάσης ΡΕ 100 καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην δοκιμή RCP (ταχεία 
επέκταση ρηγματώσεων) και μειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου. 
3. Ειδικό βάρος: 
Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953-960 kg/m3 στους 23oC και σε 
κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 kg/m3. 
4. Δείκτης ροής: 
Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην συμπεριφορά του ρευστού 
υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02). Ο δείκτης ροής MFI θα είναι το πολύ 0,4-0,5 g/10 min. 
5. Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό: 
Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105οC κατά ΕΝ 12118:1997. Η επιτρεπόμενη 
απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού κάτω από 300 mg/kg. 
6. Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (RCP): 
Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής. 
α) Η πλήρης δοκιμή σύμφωνα με το EN ISO 13478:2005-04. 
β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή σύμφωνα με το EN ISO 13477:2005-05. 
2.4 Σήμανση σωλήνων 
Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο μήκους 
σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ. για ΡΕ 100: 
Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 
ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=ΖΖΖΖ=ΡΕ 100= 
όπου: 
HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 
ΡΝ 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar 
ΧΧΧΧ = όνομα κατασκευαστή 
ΥΥΥΥ = χρόνος παραγωγής από την μια πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από την αντιδιαμετρική 
ΖΖΖΖ = τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των σωλήνων στο εργοστάσιο των 
σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 
ΡΕ 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης. 
2.5 Διαστάσεις σωλήνων 
Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 
 
3. Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 
3.1 Μεταφορά και απόθεση υλικών 
Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την αποφυγή 
φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα. 
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους 
χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. 
πυραμίδας) ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε 
διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 
Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 
α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη παραµονή των µπλε 
σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες. 
β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει 
στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα. 
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση (πλάτυνση) της διαµέτρου. 
δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται µε  
συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση). 
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω 
στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το µήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση 
σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. 
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. 
Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα. 



Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα µε λείες 
επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν να τραυµατίσουν τους σωλήνες. 
 
3.2 Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα 
Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη καi κλίσεις από την 
εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί 
αµµοχαλικώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση µεταλλικών αλυσίδων, 
καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να βλάψουν την προστατευτική επένδυση 
απαγορεύεται. 
Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα υπερβαίνει τις 
γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση 
δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια: 
Φ 500 mm:  3,0ο 
Φ 600 έως 900 mm:  2,0ο 
Φ 1000 έως 1400 mm:  1,0ο 
Φ 1400 mm:  0,5ο 
Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν τον 
αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξυ σωλήνος και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα 
αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισµού του σωλήνα θα συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρηση ελαφρού 
δονητικού εξοπλισµού. 
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02: 
"Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων". 
Καθ' όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. 
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εµφράσσεται για προστασία του 
σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντων. 
 
3.3 Σύνδεση σωλήνων 
Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά τεµάχια ΡΕ εξαρτάται 
από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 
Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται µε 
ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion weIding). 
Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική θερµική συγκόλληση 
(butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220οC και υπό πίεση 
δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών 
τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας 
εσωτερικής επιφάνειας. 
1. Ηλεκτροσυγκόλληση: 
Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής 
αντίστασης: ηλεκτροµούφα (eIectrofusion socket). Η ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η 
έξοδος της οποίας ρυθµίζεται αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα. 
Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς τον άξονα του σωλήνα) µε 
κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής oξείδωσης.  
Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε µήκος κατά 
τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα 
καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή µε µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). 
Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς 
και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωρoαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευµα). 
Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση συσφιγκτήρων, οι 
oπoioι θα παραµένoυv µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα. 
Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η άσκηση πίεσης στο σηµείο 
σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας (µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κλπ.). 
Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο 
ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 
2. Μετωπική συγκόλληση: 
Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελης προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να συγκολληθούν. Τα 
προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις σιαγόνες στερέωσης της µηχανής 
µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% 
του πάχους τοιχώµατος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι µικρότερο). 



Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπiζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε µε 
επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η µικρότερη δυνατή 
απόκλιση. 
Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται µε απορρυπαντικό 
(ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από 
ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη 
της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 
Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από υγρασία και ρεύµατα 
αέρος, σε θερµoκρασίες στην περιοχή από - 5°C έως + 40°C. 
Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm2, η οποία θα διατηρείται 
µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το 
ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η 
πίεση στα 0,02 N/mm2 περίπου, προκειμένου να απoφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά 
δυσµενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την παρέλευση του 
προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων 
πλησιάζουν µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να 
επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωληνα / 
εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα απoσυναρµoλoγούνται οι συσφιγκτήρες. 
Σε κάθε περίmωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λ.π.. 
 
3.4 Σώματα αγκύρωσης 
Σώµατα αγκύρωσης από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεµβολής ειδικού τεµαχίου, 
διακλαδώσεως, καµπύλης ή συστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
Η εκσκαφή για την θεµελίωση των σωµάτων αγκύρωσης στις ατταιτούµενες διαστάσεις θα εκτελείται πριν από 
την τοποθέτηση των σωλήνων. 
Κατά την κατασκευή ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέµατος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για 
την αποφυγή τραυµατισµού των σωλήνων. 
 
3.5 Δοκιμές στεγανότητας 
1. Γενικά: 
Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα, την 
κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και συσκευών και την µερική 
επαναπλήρωση του ορύγµατος. 
Οι δοκιμές διακρίνoνται σε: 
• προδοκιµασία, 
• κύρια δοκιµή υπό πίεση, 
• γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 
Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό. Τυχόν εµφάνιση 
υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 
Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε 
φλαντζωτές τάπες. 
Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του. 
Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό) 
µετρήσεων, ακριβείας ± 1 It και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν 
πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό βαθµονόµησης από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 
Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καµία εργασία στο 
σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία. 
2. Προδοκιμασία: 
Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν 
διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί τo σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζηµία και θα απαναληφθεί η 
δοκιµή. 
3. Κυρίως δοκιµασία πίεσης: 
Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η κυρίως 
δοκιµή υπό πίεση. 
Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) των 
σωλήνων. 
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας θυλάκων αέρα. 
Η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. 
Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν 



παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισµό 
ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. 
Εάν δεν εντoπισθoύν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της 
πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιµής. 
4. Γενική δοκιµασία: 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τµήµατα, 
χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις σύνδεσης µεταξύ των τµηµάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως 
δοκιµασία πίεσης. 
Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονομαστκής προς διαπίσωση 
τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα). 
Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιµασία µε πίεση 
ίση προς 150% της ονοµαστικής. 
Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων µεταξύ των 
χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως. 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ των τµηµάτων κενά. 
5. Πρωτόκολλο δοκιµασιών: 
Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα 
υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 
 
3.6 Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης) 
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε να 
καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δικτύου. Η 
εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί 
απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άµµoυ ή άλλα 
αιωρούµενα συστατικά. 
Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του, το δίκτυο αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό πλήρωσης 
κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα χημικών 
προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λ.π. θα είναι κλειστές. Mετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει 
έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως. 
Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 4 διαφορετικά σηµεία 
αυτού καθώς και από σηµεία τυχόν υφιστάµενου παλαιού δικτύου κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας του νέου. Στα 
εντός του νέου δικτύου σηµεία το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου 
χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης της 
εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση. 
 
4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 
• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 
• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας τους σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη. 
• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 
• Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν 
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση 
δικτύων βαρύτητας). 
• Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται 
εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 
 
5. Δοκιµασίες στεγανότητας 
1. Η Τεχνική Προδιαγραφή των δοκιµασιών αναφέρεται στην επιβολή υδροστατικής πίεσης στους αγωγούς 
α) που θα τοποθετηθούν τµηµατικά µε την πρόοδο των εργασιών, και τελικά σε όλη την έκταση των δικτύων για 
τον έλεγχο της ικανοποιητικής κατασκευής τους και ιδιαίτερα για τις εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων και λοιπών 
συνδέσεων που θα γίνουν στο εργοτάξιο ή µέσα στους χάνδακες. β) που έχουν ήδη εγκατασταθεί και απαιτείται η 
λειτουργία τους µετά από χρονικό διάστηµα. 
2. α) Για την περίπτωση όπου έχουµε δίκτυο υπό κατασκευή όλες οι δοκιµές θα εκτελεσθούν σε έτοιµα 
τµήµατα των αγωγών του δικτύου πριν από την επίχωση. Τα τµήµατα αυτά για τις κύριες δοκιµές θα έχουν µήκος 
µέχρι 500 µέτρα και θα καθορίζονται κάθε φορά από την Υπηρεσία επίβλεψης.  
β) Για την περίπτωση που το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί και χρειάζεται να δοκιµασθεί σε πίεση στεγανότητας 
για να λειτουργήσει θα δοκιµασθεί σε τµήµατα που µπορούν να αποµονωθούν µε την χρήση ήδη 



εγκατεστηµένων δικλείδων. Τα τµήµατα αυτά δεν µπορούν να ξεπεράσουν τα 1500 µ. Στη περίπτωση που 
έχουµε µεγαλύτερο τµήµα θα εγκατασταθεί στο ενδιάµεσο σηµείο δικλείδα αποµόνωσης και πάντα µετά από 
υπόδειξη από την Υπηρεσία επίβλεψης. 
3. Οι δοκιµασίες θα διενεργούνται τόσο για την αντοχή και στεγανότητα των σωλήνων όσο και για τους 
αρµούς, τις δικλείδες, τις αγκυρώσεις, τις συγκολλήσεις και όλες τις κατασκευές διαµορφώσεως των δικτύων. Η 
διαδικασία των δοκιµασιών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία επίβλεψης στην λεπτοµέρειά της. 
4. Οι δοκιµές συνίστανται από τα ακόλουθα στάδια: 
α) Από την προδοκιµασία 
β) Από την κύρια δοκιµασία 
γ) Από την γενική δοκιµασία σε ολόκληρο το δίκτυο. 
Η πίεση δοκιµών ορίζεται σαν 1,5 φορά µεγαλύτερη της ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας των αγωγών. Για τις 
γενικές δοκιµές η πίεση ορίζεται στην ονοµαστική πίεση για την δυσµενέστερη θέση των δικτύων. 
 
6. Βασικός εξοπλισμός για τις δοκιµασίες 
1. Ο Ανάδοχος Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εφόδια και τις κατάλληλες συσκευές για την 
εκτέλεση των δοκιμών. Μεταξύ των εφοδίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα παρακάτω: 
α) Υδροπιεστήριο για την άσκηση της πίεσης 
β) Διάφορα πώµατα χαλύβδινα ή χυτοσιδερένια, ή από άλλα υλικά, τα οποια θα εφαρµόζονται προσωρινά µε 
συνδέσµους ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα άκρα του τµήµατος του αγωγού που θα δοκιµασθεί. Ορισµένα 
από τα πώµατα θα φέρουν υποδοχές για την προσωρινή συναρµογή της συσκευής πίεσης των µανοµέτρων και 
των λοιπών απαιτούµενων εξαρτηµάτων. 
γ) Δύο τουλάχιστον φορεία για την εσωτερική επιθεώρηση του αγωγού πριν από την δοκιµή. 
δ) Δύο τουλάχιστον µανόµετρα ακριβείας για την µέτρηση και παρακολούθηση της πίεσης. 
ε) Διάφορους κατάλληλους ηλεκτρικούς φανούς. 
στ) Υλικά για προσωρινές αντιστηρίξεις του αγωγού. 
ζ) Αντλίες για την αποµάκρυνση νερών που δεν µπορούν να αποχετευθούν µε φυσική ροή. 
η) Διάφορα βοηθητικά εργαλεία και υλικά. 
2. Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει για τις δοκιµές κατάλληλο και έµπειρο προσωπικό. 
3. Το υδατοπιεστήριο θα έχει επαρκή ικανότητα τροφοδότησης νερού µε πίεση που θα µπορεί να λειτουργεί 
χωρίς καµµία διαρροή µέχρι πιέσεως τουλάχιστον 20 ατµ. και θα είναι εφοδιασµένο µε βαλβίδα ασφαλείας για την 
πρόληψη υπέρβασης της πιέσης. 
4. Τα πατώµατα όπου απαιτείται, θα φέρουν στόµια εξαερισµού µε υδατοστεγή διακόπτη. Επίσης θα 
φέρουν στόµιο υδροληψίας Φ 80 χιλ. ή Φ 100 χιλ. (δηλ. 3" ή 4") µε δικλείδα, στο οποίο θα µπορεί να 
προσαρµόζεται σωλήνας για την διοχέτευση νερού που θα γεµίζει το δοκιµαζόµενο τµήµα του αγωγού. Από το 
ίδιο στόµιο, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες πρέπει να είναι δυνατή και η ολική ή µερική εκκένωση του αγωγού 
µετά την ολοκλήρωση της δοκιµής. Τα στόµια προσαγωγής που θα φέρουν τα πώµατα για την σύνδεση των 
µανοµετρικών θα βρίσκονται σε θέση που θα επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση των ενδείξεων, άσχετα αν το 
υδροπιεστήριο είναι εφοδιασµένο µε δικό του µανόµετρο. Το στόµιο προσαρµογής του καταθλιπτικού σωλήνα 
του υδροπιεστήριου θα έχει οπωσδήποτε υδατοστεγή διακόπτη. 
5. Τα µανόµετρα που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν σηµαντικό µέγεθος και θα φέρουν καθαρογραµµένες 
ενδείξεις για πεδίο λειτουργίας το πολύ µέχρι 25 έως 30 ατµ. ώστε η δοκιµαστική πίεση που θα ασκηθεί να µην 
απέχει πολύ από την µέση της κλίµακας ένδειξης του µανοµέτρου. Πριν από την χρησιµοποίησή τους, τα 
µανόµετρα θα ελεγχθούν για την καλή τους λειτουργία. 
6. Τα φορτία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ελαφρά με λαστιχένιους τροχούς και με προστατευτική 
επένδυση περιμετερικά (ελαστική ή ανάλογη) ώστε κατά την κίνησή τους μέσα στον αγωγό να μην προκληθεί η 
παραμικρή φθορά στην αντιδιαβρωτική επένδυση των χαλυβδοσωλήνων. Οι διαστάσεις του φορείου θα είναι 
μικρές, αλλά επαρκείς για την άνετη επίδραση δύο ατόμων. Το φορείο θα είναι εφοδιασμένο με απλή δια ξηρά 
τροχοπεδήσεως και με μαλακό ανθεκτικό σχοινί στο απαιτούμενο μήκος για την έλξη του από έξω αν απαιτηθεί. 
7. Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για την άντληση ακαθάρτων νερών με επαρκή ισχύ για την αναρρόφηση 
από την θέση εκροής ή τις θέσεις συγκέντρωσης οπουδήποτε μέσα στην τάφρο και την κατάθλιψή τους σε 
προσωρινή σωλήνωση στην πιο κοντινή θέση αποχέτευσης. 
8. Για την µεταφορά του νερού θα διατίθεται από τον Ανάδοχο έργου βυτιοφόρο όχηµα και κατάλληλοι 
σωλήνες (ελαστικοί, πάνινοι κλπ). 
 
7. Προκαταρκτικές εργασίες 
1. Πριν από την πλήρωση του αγωγού µε νερό θα ληφθούν µέτρα σταθεροποίησης και αποκλεισµού 
οποιασδήποτε µετακίνησης ή παραµόρφωσής του εξαιτίας των δυνάµεων που αναπτύσσονται µε την αύξηση της 
υδραυλικής πίεσης. Για τον λόγο αυτό θα γίνει µερική επίχωση των σωλήνων του αγωγού µε άµµο ή κοινές γαίες 
σύµφωνα µε τα σχέδια, αφού ληφθεί πρόνοια ώστε όλες οι συνδέσεις (συγκολλήσεις, σύνδεσµοι, ωτίδες κλπ.) να 
παραµείνουν ελεύθερες µέχρι το τέλος της δοκιµής. Επίσης θα ληφθεί µέριµνα για την προσωρινή αντιστήριξη 



του αγωγού σε καµπύλες ή σε άλλα τµήµατα. Οι πακτώσεις και οι µόνιµες αντιστηρίξεις θα εκτελεσθούν µετά την 
επιτυχηµένη δοκιµή. 
2. Σαν δεύτερο στάδιο των προκαταρκτικών εργασιών αναφέρεται η εξωτερική επιθεώρηση του τµήµατος 
που θα δοκιµασθεί από κατάλληλο συνεργείο εργολάβου και ο τελικός καθαρισµός των τοιχωµάτων από τυχόν 
προσκοληµένη λάσπη καθώς και η αποµάκρυνση κάθε τυχόν ξένου σώµατος που θα υπάρχει στον αγωγό. Ο 
καθαρισµός θα συντελεσθεί µε κατάλληλα πανιά και µαλακές σκούπες. 
3. Θα γίνει ο εποπτικός έλεγχος του εσωτερικού του αγωγού από πρόσωπο της Υπηρεσίας επίβλεψης που 
θα συνοδεύεται από εκπρόσωπο του Αναδόχου Εργολάβου. Ο έλεγχος θα γίνει µε την βοήθεια φορείου, 
ηλεκτρικών φανών κλπ.. Μετά τον ικανοποιητικό έλεγχο και την εξέταση των µέτρων που λαµβάνονται εξωτερικά 
θα γίνει τοποθέτηση πωµάτων στα άκρα του αγωγού και τα τυχόν ενδιάµεσα στόµια εκκένωσης στις 
διακλαδώσεις. 
4. Μετά τον εξοπλισµό των πωµάτων στις άκρες του αγωγού, δηλ. την τοποθέτηση των µανόµετρων, την 
προσωρινή υδροληψία κλπ. θα αρχίσει η πλήρωση του αγωγού µε νερό. 
5. Κατά την πλήρωση της σωλήνωσης µε νερό θα πρέπει να µη µείνουν θύλακες αέρα µέσα σ’ αυτήν. Η 
ταχύτητα πλήρωσης των σωλήνων εκφρασµένη σε αντίστοιχη παροχή (lt/s) θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
ακόλουθες τιµές: 
Διάµετρος  100   150   200   250   300   400   500   600   700   800   900 
αγωγού (mm)  και πάνω 
Παροχή (lt/s)   0,3    0,7   1,5     2,0    3,0    6,0    9,0    14     15     25     32 
6. Η πλήρωση με νερό γίνεται από την κατώτερη στάθμη προς την ανώτερη με αντλία. Έτσι είναι δυνατό να 
αφαιρείται όλος ο αέρας στην διάρκεια της πλήρωσης. Τα στόμια εξαερισμού θα παραμείνουν με τους διακόπτες 
ανοικτούς μέχρι να εξαχθεί όλος ο αέρας από κάθε κλάδο του τμήματος που δοκιμάζεται. 
Για την περίπτωση της ήδη εγκατεστημένης σωληνογραμμής θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 
• Αντικατάσταση των υφισταμένων δικλείδων με άλλες όμοιες ώστε να είναι δυνατή η στεγανοποίηση του 
κάθε δοκιμαζόμενου τμήματος. 
• Εκσκαφή για την τοποθέτηση πρόσθετης δικλείδας αν απαιτηθεί για την αποµόνωση των δοκιµαζόµενων 
τµηµάτων. 
• Εκσκαφή για την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών της δοκιµής όπως αεραεξαγωγό, µανόµετρο και 
για την διαµόρφωση της παροχής εισόδου του νερού για δοκιµασία και του σηµείου πίεσης της σωληνογραµµής. 
 
8. Προδοκιµασία και δοκιµασία 
1. Μετά την πλήρωση του αγωγού µε νερό θα επιχειρηθεί ο τελικός εξαερισµός και ο έλεγχος της καλής 
λειτουργίας των τυχόν υπαρχόντων αυτοµάτων συσκευών εξαερισµού. 
2. Κατά την έναρξη λειτουργίας του υδροπιεστηρίου, τούτο τροφοδοτεί τον αγωγό µε µικρές ποσότητες 
νερού, ενώ περιοδικά γίνεται ο αναγκαίος συµπληρωµατικά εξαερισµός. Η λειτουργία του υδροπιεστηρίου 
συνεχίζεται µέχρι άσκησης πίεσης στην τιµή των 10 ατµ. και διατηρείται τουλάχιστον για δύο ώρες. Ύστερα θα 
αυξηθεί η πίεση µέχρι την µέγιστη τιµή, όπως δίνεται αυτή στην αντίστοιχη παράγραφο της προδιαγραφής αυτής, 
και η διατήρησή της επίσης τουλάχιστον για δύο ώρες. 
3. Σ’ όλη την διάρκεια της δοκιµής, δηλαδή από την έναρξη της πλύσης του αγωγού µε νερό µέχρι την 
αύξηση της πίεσης στην µέγιστη τιµή της θα γίνεται έλεγχος του τµήµατος που δοκιµάζεται σε όλες τις συνδέσεις 
και τις αντιστηρίξεις, και τυχόν ενίσχυσή τους αν εµφανίζουν ενδείξεις τάσης υποχώρησης. 
4. Οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις συνδέσεις του αγωγού είναι απαράδεκτη και συνεπάγεται την άµεση 
διακοπή της δοκιµής, την εκκένωση του αγωγού, αν απαιτείται, την αποκατάσταση της κακοτεχνίας σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας επιβλέψεως και τον καταλογισµό όλων των σχετικών δαπανών στον Ανάδοχο 
Εργολάβο και την επανάληψη της δοκιµής ή των δοκιµών µέχρι την πλήρη επιτυχία τους. Σηµειώνεται ότι η 
διάρκεια της κύριας δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από µισή ώρα για κάθε 100 µέτρα αγωγού. 
5. Μετά το τέλος της κύριας δοκιµασίας η οποία θα έχει επιτύχει τέλεια θα πρέπει να διατηρηθεί η µέγιστη 
στατική πίεση µέσα στους σωλήνες µέχρι να συµπληρωθεί η επίχωση σε ύψος τουλάχιστον 20 cm πάνω από την 
γενέτειρα των σωλήνων, έτσι που να καταφανεί από την ένδειξη των µανοµέτρων κάθε τυχόν βλάβη που θα 
µπορούσε να παρουσιασθεί κατά την εργασία επίχωσης. 
 
 9. Γενικές και τελικές δοκιμασίες 
1. Μετά την κατασκευή ενός σημαντικού τμήματος σωλήνωσης (σαν τέτοιο τμήμα αναφέρεται το μεταξύ δύο 
φρεατίων μεγάλο μεγάλου μήκους) θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική δοκιμασία σ’όλο το δίκτυο με εφαρμογή 
δύο ώρες ίσης τουλάχιστον με την μέγιστη στατική πίεση. Έτσι ελέγχονται οι συνδέσεις ανάμεσα στα τμήματα 
που δοκιμάστηκαν χωριστά. Οι θέσεις σύνδεσης των τμημάτων αυτών θα μένουν ακάλυπτες μέχρι την 
αποπεράτωση της συμπληρωματικής αυτής δοκιμασίας. 
2. Στην περίπτωση γενικής δοκιµής τµηµάτων µεταξύ φρεατίων σε αντικατάσταση ορισµένων πωµάτων 
χρησιµοποιούνται οι δικλείδες των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό. 
3. Άλλες γενικές δοκιµές καθώς και τελική δοκιµή είναι δυνατόν να γίνουν για τµήµατα µεγαλύτερα από αυτά 



που αντιστοιχούν ανάµεσα σε φρεάτια, δηλαδή για τµήµατα που περιλαβάνουν δίκτυα σε ορισµένο αριθµό 
φρεατίων. 
 
10. Πρωτόκολλο δοκιµασιών 
1. Η όλη διαδικασία κάθε δοκιµασίας µε τα στοιχεία του τµήµατος αγωγού που δοκιµάζεται, οι διαδοχικές 
ενέργειες και οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της δοκιµής καταγράφονται στον τόπο των έργων 
µε ακριβή χρονικό προσδιορισµό σε τριπλότυπο βιβλίο δοκιµών, το οποίο προσωπογραφείται από τον 
εκπροσωπο του Αναδόχου εργολάβου και της Υπηρεσίας επίβλεψης µε το υπόδειγµα DIN 19801. 
2. Τα ελαττώµατα που διαπιστώνονται στις δοκιµασίες επανορθώνονται αµέσως από τον Ανάδοχο χωρίς 
πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο µηχανικός επίβλεψης µπορεί να ζητήσει την αλλαγή παρεµβάσµατος ή και 
συνδέσµου, αν εξακολουθεί να διατηρείται απώλεια στις ενώσεις των αγωγών ύστερα από περιστροφή, σφύξιµο 
κλπ. αυτού. 
3. Ο µηχανικός επίβλεψης καθορίζει την ηµεροµηνία της νέας δοκιµασίας του τµήµατος της σωλήνωσης σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν οι βλάβες ή οι ελλείψεις κατά την δοκιµασία. 
4. Οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο δοκιµών αποτελούν στοιχεία κατάρτισης "πρωτοκόλλου δοκιµής" ύστερα 
από την θεώρησή τους από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας επίβλεψης που διευθύνει το έργο. 
Στις εγκατεστηµένες σωληνογραµµές εάν η δοκιµασία χαρακτηρισθεί σαν αποτυχηµένη το δοκιµασθέν τµήµα 
αποµονώνεται σε µικρότερα τµήµατα µε την τοπθέτηση δικλείδας αποµονώσεως σε ενδιάµεσο σηµείο και 
δοκιµάζονται ξανά τα δύο νέα τµήµατα της σωληνογραµµής. Όλα τα παραπάνω θα γίνονται κατόπιν υποβολής 
προγράµµατος δοκιµασιών από τον Ανάδοχο και έγκρισης από τον επιβλέποντα µηχανικό. 
 
11. Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας 
11.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
 
Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 
• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος. 
• Διακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 
• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 
• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 
• Εξοπλισµός και εργαλεία χειρός. 
• Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και µετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που αναπτύσσουν 
υψηλές θερµοκρασίες. 
• Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρο προσωπικό. 
 
11.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 
 
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/EE "Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών 
εργοταξίων" και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.). 
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές / 
σωληνουργικές εργασίες και στις θερµικές συγκολλήσεις πλαστικών. 
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις είναι οι εξής: 
• Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΝ 388:2003: Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 
• Προστασία κεφαλιού: ΕΝ 397:1995: Κράνη προστασίας. 
• Προστασία ποδιών: ΕΝ 345-2:1996: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε 
από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004). 
• Προστασία οφθαλμών: ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού 
πλέγµατος για βιομηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας. 
 
12. Επιμέτρηση και πληρωμή 
12.1 Μονάδες μέτρησης περαιωμένης εργασίας 
• Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων µαζί µε τα ειδικά 
τεµάχια (εκτός εάν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση των ειδικών τεµαχίων). 
Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από τις καθoρiζόµενες 
στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαµέτρους τεµαχίων. 
Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα µήκη των ειδικών 
τεµαχίων. 
12.2 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 
Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων σωληνώσεων 
από πολυαιθυλένιο ΡΕ 80 ή ΡΕ 100, περιλαµβάνονται: 



• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών και συσκευών. 
• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους. 
• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα. 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λ.π. για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, καθώς και η εργασία αποκατάστασης 
και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς 
τους κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς παραλαβή. 
Οι εργασίες κατασκευής των προβλεποµένων σηµάτων αγκύρωσης από σκυρόδεµα και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων µε άµµο επιµετρώνται ιδιαίτερα και δεν συµπεριλαµβάνονται στις ως άνω τιµές µονάδος. 
Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης / απολύµανσης του δικτύου, οι οποίες επιµετρώνται 
ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου. 
 
 

 

TEXΝΙKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια και εγκατάσταση καλυµµάτων φρεατίων. 

 

2. Ποιότητα χυτοσιδήρου 

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή θραύσης θα είναι φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και οµοιόµορφη. 
Θα είναι επιµελώς χυτευµένος και δεν θα παραυσιάζει ρωγµές, σπηλαιώδεις φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα 
ελαττώµατα, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός και ανθεκτικός, να είναι ευχερώς κατεργασµένος δια της 
ρίνης ή του κόπτου και εύκολης διατρήσεως, η δε σκληρότητα αυτού να µην υπερβαίνει τις 210 µονάδες BRINEL. 

Η ποιότητα αυτή του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται µε τις δοκιµές που καθορίζονται παρακάτω. Για κάθε είδους 
δοκιµή θα λαµβάνονται τουλάχισταν 3 δοκίµια ανά χύτευση. 

Ο µέσος όρος των αποτελεσµάτων των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε οριζόµενης 
ελάχιστης τιµής, συγχρόνως όµως το αποτέλεσµα κάθε µεµονωµένης δοκιµής δεν θα δίνει µικρότερη τιµή 
περισσότερο από το 10% της ελάχιστης οριζόµενης. Υπό τους ανωτέρω όρους, και εφ'όσον πληρούνται και οι 
υπόλοιποι όροι της παρούσας, θα παραλαµβάνονται όλα τα προϊόντα της χύτευσης. Γενικά ο 
χρησιµοποιούµενας χυτοσίδηρος θα πληρεί όλους τους όρους του Γερµανικού Κανονισµού DIN 1000. 

Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

 

3. Σήμα εργοστασίου 

Κάθε κάλυμμα καθώς και κάθε πλαίσιο, θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχισμένης όψης, 
για στοιχεία εν εξάρσει και εντός υποδοχής τέτοιας, ώστε η άνω επιφάνεια των στοιχείων θα είναι επίπεδος με την 
άνω επιφάνεια του καλύμματος ή του πλαισίου τα κάτωθι: 

• Το σήμα ή το όνομα του εργοστασίου κατασκευής, 

• Το έτος και τον μήνα χύτευσης. 

 

4. Παρακολούθηση της κατασκευής 

Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί µε αντιπρόσωπό του την κατασκευή των παραπάνω ειδών και να 
ελέγχει τα χρησιµοποιηθησόµενα για την κατασκευή αυτών υλικά του Αναδόχου υποχρεούµενου να επιτρέπει 
την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την πλήρη πραγµατοποίησή της. 



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εργοδότη δύο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν από κάθε 
τµηµατική χύτευση για να µπορεί να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στη λήψη των δοκιµίων. Το 
δικαίωµα αυτό του εργοδότη, είτε ασκούµενο είτε µη, ουδόλως µειώνει την ευθύνη του εργολάβου για την 
ποιότητα του υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του. 

 

5. Τύποι 

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει δις, κατασκευάζων δηλαδή δύο πρότυπα για κάθε είδος, τη 
µορφή, τις διαστάσεις, κλπ. του Εργολάβου υποχρεουµένου να συµµορφωθεί προς αυτές άνευ ουδεµίας 
αύξησης των τιµών µονάδας ουδέ άλλης τινός αποζηµιώσεώς του. 

 

6. Διαστάσεις των τεµαχίων 

Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που ορίζονται στα σχέδια. Σαν περιθώρια ανοχής ορίζονται: 
Για το βάρος -8 +8% 
Για το πάχος +8% ή -5% µε µέγιστο όµως περιθώριο +2,5 χλσ. ή -1,5 χλσ.. 

 

7. Τοποθέτηση καλυµµάτων 

Οι επιφάνειες έδρασης των καλυμμάτων επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως επίπεδοι, σε τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτής, και να μην ταλαντεύεται το κάλυμμα. Ο έλεγχος θα 
γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς την έδραση θα απορρίπτεται. 

 

8. Παραλαβή της προµήθειας 

Ο Εργoδότης διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας από επιτροπή από αντιπροσώπους του 
Εργοδότη (Υπηρεσία Επίβλεψης κλπ), παρουσία και αντιπροσώπων του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για 
εξέταση και έλεγχο της παραδιδόµενης προµήθειας. 

Με την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή, θα λαµβάνονται υπ'όψη τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών 
δοκιµών, επι των δοκιµίων της αντιστοίχου χύτευσης, τα δε παραδιδόµενα είδη θα εξετάζονται επιφανειακά. 

Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την παράδοση ολόκληρης της προµήθειας και το νωρίτερο τρεις µήνες µετά 
την τελευταία παράδοση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν κατά διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη 
µη φανερών ελαττωµάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας ποσότητας των ειδών προκείµενης προµήθειας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην εντός µηνός αντικατάστασή τους. Παρερχόµενης απράκτου της προθεσµίας αυτής, ο Εργοδότης προβαίνει 
στην αγορά αντίστοιχου αριθµού κατ'είδος τεµαχίων σε βάρος του εργολάβου. 

 

9. Μηχανικές δοκιµές παραλαβής 

Για τον έλεγχο της ποσότητας του χυτοσιδήρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιµές κάµψεως, 
κρούσεως και σκληρότητας κατά BRINEL. Η τελευταία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 210 µονάδες. Για κάθε 
χύτευση θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον δοκιµές κάθε είδους. 

Για την δοκιµή κάµψης θα χρησιµοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 25 χλσ. και µήκους 600 
χλσ.. Το δοκίµιο θα τοποθετείται επί κατάλληλης µηχανής δοκιµής σε κάµψη µεταξύ εδράνων που απέχουν 
µεταξύ τους 500 χλσ., και να δέχεται χωρίς να σπάσει συνολικό φορτίο 320 χγρ. εφαρµοσµένο στο µέσο του 
µεταξύ των εδράνων ανοίγµατος. Αυτό αντιστοιχεί σε τάση 26 χγρ/χλσ. Το βέλος τη στιγµή της θραύσης θα είναι 
τουλάχιστον 5 χλσ.. Οι πλευρές των ακµών των εδράνων και του τµήµατος εφαρµoγής του φορτίου, θα 
σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία 45 µοιρών και θα συνεννούνται µε κύλινδρο ακτίνας 2 χλσ. Για τη δοκιµή 



κρούσης θα χρησιµοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισματικό δοκίμιο, πλευράς 40 χλσ. και μήκους 200 χλσ.. Το 
δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή κρούσης με κριό πάνω σε έδραβα που απέχουν μεταξύ τους κατά 
160 χλσ. Το δοκίμιο θα πρέπει να υφίσταται, χωρίς να θραυστεί, την κρούση κριού, βάρους 2 χλγ. πίπτοντας 
ελεύθερα, από ύψος 400 χλσ., επί του δοκιμίου και ακριβώς στο μέσο του μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. 

Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τομέα επικέντρου γωνίας 90 μοιρών και ακτίνας 50 χλσ.. Ο 
άξονας κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα δοκιμίου. 

 

10. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα επιµετρώνται σε βάρος (χγρ.), θα ελέγχονται οι διαστάσεις να µην είναι µεγαλύτερες 
από τις εγκεκριµµένες και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης. Εάν οι διαστάσεις των χυτοσιδηρών τεµαχίων 
είναι µεγαλύτερες από αυτές που φαίνονται στα σχέδια ή που έχουν ορισθεί από την επίβλεψη, γίνονται δεκτές 
εάν δεν παραβλάπτεται η λειτουργία του έργου, όµως για την πληρωµή υπολογίζεται το βάρος που αντιστοιχεί 
στις κανονικές και εγκεκριµένες διαστάσεις των τεµαχίων. 

Η πληρωµή βάσει του βάρους των τοποθετηµένων χυτοσιδηρών τεµαχίων αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των χυτοσιδηρών τεµαχίων, περιλαµβανοµένης και της αξίας των εργαστηριακών 
δοκιµών εφ'όσον είχε δοθεί τέτοια εντολή του Εργοδότη, των µικροϋλικών σύνδεσης και τοποθέτησης των 
χυτοσιδηρών αντικειµένων, των µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, λοιπών υλικών 
και εργασίας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην κατασκευή και τοποθέτηση απλών σιδηρών εξαρτηµάτων, 
δηλ. των µεταλλικών µερών των έργων, για την κατασκευή των οποίων δεν απαιτείται ειδική εργασία 
µηχανουργείου.. 

 

2. Συµπεριλαµβανόµενες εργασίες 

Στην συµβατική τιµή µονάδας περιλαµβάνεται, εκτός των άλλων, και η αξία του απαιτούµενου σιδήρου, η σχετική 
κατεργασία στο σιδηρουργείο, η µεταφορά επί τόπου, η πλήρης τοποθέτηση µαζί µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά. 

 

3. Κατασκευή των εξαρτηµάτων 

Αυτά πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εγκεκριμένα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στις 
κατασκευές, για τις οποίες δεν γίνεται ιδιαίτερα µνεία, θα ακολουθείται η καθιερωµένη τεχνική. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έντεχνη και στέρεη κατασκευή. Οι αναγκαίες πάσης φύσεως συνδέσεις θα 
είναι άριστης κατασκευής και σύµφωνες µε τους κανόνες της τέχνης και της εµπειρίας. 

Όλα τα υλικά κατασκευής των απλών σιδηρών εξαρτηµάτων θα είναι άριστης ποιότητας, υποκείµενα στον έλεγχο 
και την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο σίδηρος πρέπει να είναι καινούργιος, ανοξείδωτος και να έχει τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις και διατοµές. 

Οι ενώσεις θα γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση και οι ανώμαλες επιφάνειες θα εκχονδρίζονται. 

Εφόσον απαιτείται γαλβάνισμα, αυτό θα γίνεται με την μέθοδο της εν θερμώ εμβαπτίσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση από την Υπηρεσία. Βλάβες που προξενούνται στο γαλβάνισμα 
επανορθώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

 



4. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Τα απλά σιδηρά εξαρτήµατα θα επιµετρώνται σε βάρος, κατόπιν ζύγισης µε ακριβή ζυγό και θα συντάσσεται 
σχετικό πρωτόκολλο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα υπολογίζεται το βάρος βάσει των πραγµατικά τοποθετηµένων 
µηκών διαφόρων στοιχείων και των ανά τρέχον µέτρο βαρών, που έχουν δοθεί στους σχετικούς καταλόγους. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τις παραπάνω επιµετρηµένες ποσότητες µε την αντίστοιχη συµβατική τιµή 
µονάδας για "Απλές σιδηρές κατασκευές". Η τιµή και πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την παροχή 
όλων των απαιτούµενων για την σύµφωνα µε τα παραπάνω πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων, 
µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων και υλικών εργασίας. 

Εάν ο Ανάδοχος χρησιµοποιήσει χωρίς ιδιαίτερο λόγο εξαρτήµατα βαρύτερα από αυτά που φαίνονται στα 
σχετικά σχέδια της µελέτης, το επί πλέον βάρος, υπολογιζόµενο θεωρητικά, θα αφαιρείται από το ζυγισθέν βάρος 
και δεν θα πληρώνεται στον Ανάδοχο. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις καθαιρέσεις κατασκευών, από σκυρόδεµα άοπλο ή 
οπλισµένο, όπως άρση τσιµεντοδρόµων, κρασπέδων, κρασπεδορείθρων κλπ. 

 

2. Γενικές διατάξεις 

Ολες οι προβλεπόµενες καθαιρέσεις θα γίνουν από τον Ανάδοχο µε τα κατάλληλα µέσα και τις µεθόδους. Ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέσα προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων και των 
οµορων κατασκευών, συµµορφούµενος και στην πιστή εφαρµογή των διατάξεων του ΠΔ. 1073/16-9-81 "περί 
µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" και του Π.Δ. 778/26-8-1980 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών". 

 

3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Οι καθαιρέσεις σκυροδεµάτων επιµετρώνται και πληρώνονται ανά κυβικό µέτρο πραγµατικά καθαιρεθέντος 
σκυροδέµατος. 

Η παραπάνω τιµή και πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των απαιτούµνεων για την 
σύµφωνα προς τα ανωτέρω πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων, µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων 
εγκαταστάσεων εφοδίων και υλικών και εργασίας. 

Περιλαµβάνεται επίσης η αναπέταση των προϊόντων και η µεταφορά σε απόσταση τέτοια ώστε να µην οχλείται η 
κυκλοφορία. 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 12/09/2021 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Ο ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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