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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 Δ/νση 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 διακήρυξη, 

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

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

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

 
1 Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που 

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

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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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, αντλιοστάσια 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 
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Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων. 

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 1 % επί 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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). 
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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 

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 αντλιοστασίων 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. 
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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. 

 

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:  
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• 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.  

• 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: 
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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. 

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 
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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.  

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  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ. 

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. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Ο Ανάδοχος απαιτείται να προβλέψει διπλό μέτωπο εργασίας λόγω περιορισμένου 

χρόνου ολοκλήρωσης του έργου. 
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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 

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 
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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.   

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 



 
-18- 

πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) και του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του 

έργου.  

 

Άρθρο 23. Εκσκαφές - Επιχώσεις - Κατεδαφίσεις 

Οι εκσκαφές (π.χ. τάφρων, αντλιοστασίων κλπ) 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 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.  
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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  

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 
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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  

• 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 
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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, 

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”. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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• 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". 

• Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με την 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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• 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. 

 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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),  
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 4/3/2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΡ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 09/03/2022 13:55:01 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 187505

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ -
Β ΦΑΣΗ
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2017ΣΕ2
7510037

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 
2014ΕΠ
0020000
5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

5.766.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 187505

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ 
ΧΑΡΑΚΙ - Β ΦΑΣΗ
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 
Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

2017ΣΕ27
510037

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 2014ΕΠ00
200005 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

5.766.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D22301BD019FF09AB03B36E72653850C



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - 

ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΚΤΥΑ

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ
ΕΡΓΑ Η/Μ

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D22301BD019FF09AB03B36E72653850C



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1.522.007,40 %

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
- ΔΙΑΦΟΡΑ

1.144.812,49 %

ΔΙΚΤΥΑ 196.304,55 %
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ
ΧΑΡΑΚΙ

129.697,86 %

ΕΡΓΑ Η/Μ 391.276,77 %
Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 3.384.099,07 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 609.137,83 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 3.993.236,90 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 598.985,54 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 4.592.222,44 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 57.777,56 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 4.650.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D22301BD019FF09AB03B36E72653850C



ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

Α1 ΥΔΡ 6.01.01.03
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
ΥΔΡ 6108 h 512 5,40 2.764,80

Α2 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

ΥΔΡ 6081.1 m3 7.523 18,58 139.777,34

Α3 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

ΥΔΡ 6082.1 m3 13.424 37,38 501.785,38

Α4 ΥΔΡ 3.12
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
ΥΔΡ 6087 m 2.100 15,00 31.500,00

Α5 ΥΔΡ 4.09.01

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 

5 cm

ΟΔΟ 4521Β m2 13.939 12,00 167.273,28

Α6 ΥΔΡ 4.10
Αποκατάσταση καταστρώματος οδού, επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από 

τσιμεντόπλακες ή άλλο υλικό στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
ΥΔΡ 6804 m2 174 25,00 4.350,00

Α7 ΥΔΡ 4.11
Αποκατάσταση καταστρώματος οδού ή πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm 

στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΥΔΡ 6804 m2 1.690 10,00 16.900,00

Α8 ΥΔΡ 5.04
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 
ΥΔΡ 6067 m3 216 1,50 324,00

Α9 ΥΔΡ 4.07 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
75 % ΥΔΡ 6251       

25% ΥΔΡ 6253
m3 216 11,04 2.384,64

Α10 ΥΔΡ 5.05.02 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 ΥΔΡ 6068 m3 23.043 16,04 369.602,18

Α11 ΥΔΡ 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. ΥΔΡ 6069 m3 4.700 16,04 75.388,00

Α12.1 ΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ 6103 m2 3.123 33,60 104.932,80

Α12.2 ΥΔΡ 7.06.01 ΣΧ
Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος με μεταλλικά πετάσματα οι οποίες δεν υλοποιούνται 

ταυτόχρονα με την εκσκαφή
ΥΔΡ 6103 m2 10.930 9,60 104.930,88

Α13 ΝΑΟΔΟ Δ1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269α m 94 1,00 94,10 1.522.007,40

Β1 ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 1.706 8,00 13.644,08

Β2 ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

Β2.1 ΥΔΡ 9.10.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (σώματα αγκυρώσεως) ΥΔΡ 6325 m3 17 70,00 1.190,00

Β2.2 ΥΔΡ 9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326 m3 30 75,00 2.268,75

Β2.3 ΥΔΡ 9.10.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΥΔΡ 6329 m3 226 85,00 19.190,45

Β3 ΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού  σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. ΥΔΡ 6311 kg 18.114 0,95 17.208,35

Β4 ΥΔΡ 9.23.04 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος ΥΔΡ 6320.1 kg 670 0,50 335,13

Β5 ΟΔΟ Β-34 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων ΥΔΡ 6403 m2 629 9,30 5.852,03

Β6 ΟΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ 2411 m2 629 1,60 1.006,80

Β7 ΥΔΡ 11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 1.163 2,00 2.326,90

Β8 ΥΔΡ 10.13 Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή ΡΕ ΥΔΡ 6620.1 τεμ. 78 20,00 1.560,00

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ - Β' ΦΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Τ ΜΕΛ. Α.Τ.    Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΦΟΡΑ
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ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
Α/Τ ΜΕΛ. Α.Τ.    Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Β9 ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ Οικοδομικές εργασίες ανωδομής αντλιοστασίων τύπου A

ΑΤΟΕ 4602.1 

50% & ΑΤΟΕ 

5466.1 50%

τεμ. 3 5.000,00 15.000,00

Β10 ΥΔΡ 16.14.01

Προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων  Προκατασκευασμένα κυκλικά 

φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 

κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m.

 ΥΔΡ-6327 τεμ. 550 1.250,00 687.500,00

Β11 ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ Σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

ΥΔΡ-6081  40% 

ΥΔΡ-6711 40%  

ΥΔΡ-6329 20%

τεμ. 1.399 270 377.730,00 1.144.812,49

Γ1 ΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 / Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm ΥΔΡ 6711.2 m 15.642 9,00 140.778,00

Γ2 ΥΔΡ 12.14.01
Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum 

Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003

Γ2.1 ΥΔΡ 12.14.01.04 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 1.800 4,50 8.097,75

Γ2.2 ΥΔΡ 12.14.01.05 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 77 5,40 415,80

Γ2.3 ΥΔΡ 12.14.01.06 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 103 7,40 762,20

Γ2.4 ΥΔΡ 12.14.01.07 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 234 9,80 2.293,20

Γ2.5 ΥΔΡ  12.14.01.10 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.3 m 182 16,80 3.057,60

Γ3 ΥΔΡ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41

Γ3.1 ΥΔΡ 12.10.08 DN 400 mm ΥΔΡ 6711.6 m 500 33,00 16.500,00

Γ3.2 ΥΔΡ 12.10.09 DN 500 mm ΥΔΡ 6711.7 m 500 48,80 24.400,00 196.304,55

Δ1 ΥΔΡ 12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2, PE 100 με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 Mpa, με συμπαγές 

τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 

Δ1.1 ΥΔΡ 12.14.01.06 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 6.717 7,40 49.707,34

Δ1.2 ΥΔΡ 12.14.01.10 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.3 m 425 16,80 7.136,70

Δ2 ΥΔΡ 13.03.01 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm

Δ2.1 ΥΔΡ 13.03.01.01 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΥΔΡ 6651.1 τεμ 11 121,00 1.285,03

Δ2.2 ΥΔΡ 13.03.01.02 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΥΔΡ 6651.1 τεμ 64 168,00 10.705,05

Δ2.3 ΥΔΡ 13.03.01.05 Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm ΥΔΡ 6651.1 τεμ 11 315,00 3.345,33

Δ3 ΥΔΡ 13.09.01
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield Ονομαστικής 

διαμέτρου DN 50 mm
ΥΔΡ 6653.1 τεμ. 11 316,00 3.355,95

Δ4 ΗΛΜ Ν\5 Παροχή ύδρευσης διατομής από 1/2" έως Φ32  ΗΛΜ Ν\5 τεμ 361 150,00 54.162,46 129.697,86

Ε1 ΑΤΗΕ Ν\8039 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή MANNESMANN

Ε1.1 ΑΤΗΕ Ν\8039.6 Διαμέτρου DN50 60.3x2.9 mm ΗΛΜ 6 m 97 81,50 7.905,50

Ε1.2 ΑΤΗΕ Ν\8039.7 Διαμέτρου DN65 76.1x2.9 mm ΗΛΜ 6 m 297 96,30 28.601,10

Ε1.3 ΑΤΗΕ Ν\8039.8 Διαμέτρου DN80 88.9x3.2 mm ΗΛΜ 6 m 22 113,70 2.501,40

Ε1.4 ΑΤΗΕ Ν\8039.10 Διαμέτρου DN125 139.7x4.0 mm ΗΛΜ 6 m 17 154,20 2.621,40

Ε2 ΑΤΗΕ Ν\9219 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων

Ε2.1 ΑΤΗΕ Ν\9219.12 Ονομαστικής παροχής έως 4 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 7,0 μΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 38 2.392,00 90.896,00

Ε2.2 ΑΤΗΕ Ν\9219.13 Ονομαστικής παροχής έως 4 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 10,0 μΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 8 2.409,00 19.272,00

Ε2.3 ΑΤΗΕ Ν\9219.14 Ονομαστικής παροχής έως 14 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 9,0 μΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 2 2.473,00 4.946,00

Ε2.4 ΑΤΗΕ Ν\9219.15 Ονομαστικής παροχής έως 16 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 10,0 μΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 2 4.313,00 8.626,00

Ε2.5 ΑΤΗΕ Ν\9219.16 Ονομαστικής παροχής έως 44 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 21,0 μΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 6 4.530,00 27.180,00

Ε2.6 ΑΤΗΕ Ν\9219.17 Ονομαστικής παροχής έως 87 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 23,0 μΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 3 5.460,00 16.380,00

Ε2.7 ΑΤΗΕ Ν\9219.23 Ονομαστικής παροχής έως 9 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 30,0 μΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 2 5.298,00 10.596,00

Γ. ΔΙΚΤΥΑ

Δ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ

Ε. ΕΡΓΑ Η/Μ
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ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
Α/Τ ΜΕΛ. Α.Τ.    Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ 
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ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Ε3 ΑΤΗΕ Ν\9230.1 Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 10 atm

Ε3.1 ΑΤΗΕ Ν\9230.1.9 Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm ΗΛΜ 84 τεμ 3 409,50 1.228,50

Ε3.2 ΑΤΗΕ Ν\9230.1.8 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm ΗΛΜ 84 τεμ 6 329,70 1.978,20

Ε3.3 ΑΤΗΕ Ν\9230.1.7 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΗΛΜ 84 τεμ 4 286,65 1.146,60

Ε3.4 ΑΤΗΕ Ν\9230.1.6 Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm ΗΛΜ 84 τεμ 48 265,65 12.751,20

Ε4 ΑΤΗΕ Ν\9229.2 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 16 atm

Ε4.1 ΑΤΗΕ Ν\9229.2.5 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΗΛΜ 84 τεμ 55 336,00 18.480,00

Ε4.2 ΑΤΗΕ Ν\9229.2.6 Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm ΗΛΜ 84 τεμ 48 244,49 11.735,52

Ε4.3 ΑΤΗΕ Ν\9229.2.7 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΗΛΜ 84 τεμ 4 259,29 1.037,16

Ε4.4 ΑΤΗΕ Ν\9229.2.8 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm ΗΛΜ 84 τεμ 6 317,22 1.903,32

Ε4.5 ΑΤΗΕ Ν\9229.2.9 Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm ΗΛΜ 84 τεμ 3 416,22 1.248,66

Ε5 ΑΤΗΕ Ν\9231.1 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 10 atm

Ε5.1 ΑΤΗΕ Ν\9231.1.5 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΗΛΜ 84 τεμ 27 224,00 6.048,00

Ε5.2 ΑΤΗΕ Ν\9231.1.7 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΗΛΜ 84 τεμ 3 261,45 784,35

Ε6 ΑΤΗΕ Ν\9178.1 Τεμάχιο εξαρμώσεως χυτοσιδηρό ονομ.πιέσεως 10 atm

Ε6.1 ΑΤΗΕ Ν\9178.1.2 Διαμέτρου 65 mm ΗΛΜ 84 τεμ 120 163,08 19.569,60

Ε6.2 ΑΤΗΕ Ν\9178.1.3 Διαμέτρου 80 mm ΗΛΜ 84 τεμ 10 175,04 1.750,40

Ε6.3 ΑΤΗΕ Ν\9178.1.4 Διαμέτρου 100 mm ΗΛΜ 84 τεμ 14 186,79 2.615,06

Ε6.4 ΑΤΗΕ Ν\9178.1.5 Διαμέτρου 125 mm ΗΛΜ 84 τεμ 7 209,57 1.466,99

Ε7 ΝΑΠΡΣ Η06.2.6.3
Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, 

ονομαστικής πίεσης PN 16,ονομαστικής διαμέτρου DN 80
ΗΛΜ 12 τεμ 3 990,00 2.970,00

Ε8 ΑΤΗΕ Ν\9250.1.1
Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό συγκρότημα μονοράγας, με το φορείο και το παλάγκο, με τις φορείο 

και το παλάγκο, με τις ανυψωτικής ικανότητας 500 kg σιδηροτροχιές ανοίγματος μέχρι 3μ
ΗΛΜ 82 τεμ 3 1.934,00 5.802,00

Ε9 ΑΤΗΕ Ν\8971.8.6
Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων φθορισμού, βιομηχανικού τύπου, με κάλυμμα στεγανό, 

προστασίας ΙΡ 54, επίμηκες, με λαμπτήρες 2 x 36W, ενδεικτικού τύπου:  ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΗΛΜ 59 τεμ 9 53,64 482,76

Ε10 ΑΤΗΕ Ν\8972.15.1 Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας",με λαμπτήρα PL, στεγανό ΙΡ-54, με λαμπτήρα 1x11W ΗΛΜ 59 τεμ 57 49,41 2.816,37

Ε11 ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α ΗΛΜ 49 τεμ 6 7,16 42,96

Ε12 ΑΤΗΕ Ν\8847.11.1
Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης,τύπου ερμαρίου, επίτοιχος ή εντοιχισμένος, πλήρης με τα 

όργανά του μέχρι 10 αναχωρήσεις
ΗΛΜ 52 τεμ 29 560,00 16.240,00

Ε13 ΑΤΗΕ 8816 Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V ΗΛΜ 49 τεμ 32 7,05 225,60

Ε14 ΑΤΗΕ Ν\8785.1 Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, από γαλβανισμένη λαμαρίνα ισχυρών ρευμάτων

Ε14.1 ΑΤΗΕ Ν\8785.1.4 Διαστάσεων 100 x 60mm ΗΛΜ 41 m 163 14,45 2.355,35

Ε14.2 ΑΤΗΕ Ν\8785.1.8 Διαστάσεων 200 x 60mm ΗΛΜ 41 m 20 24,30 486,00

Ε15 ΑΤΗΕ 8559.1.2 Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 200 mm ΗΛΜ 39 τεμ 3 766,50 2.299,50

Ε16
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 50 

περιόδων, εσωτερικού χώρου

Ε16.1 ΑΤΗΕ Ν\8959.1 Ισχύος 12,5 KVA ΗΛΜ 58 τεμ 2 5.288,64 10.577,28

Ε16.2 ΝΑΗΛΜ 65102501 Ισχύος 20 ΚVA ΗΛΜ 58 τεμ 1 5.800,00 5.800,00

Ε17 ΝΑΗΛΜ 62104002
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC 3 x 

2,5 mm2
ΗΛΜ 46 m 35 4,10 143,50

Ε18 ΝΑΗΛΜ 62104101
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 

διατομής 3 x 1,5 mm2
ΗΛΜ 102 m 430 2,90 1.247,00

Ε19 ΝΑΗΛΜ 62104102
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 

διατομής 3 x 2,5 mm2
ΗΛΜ 102 m 122 4,60 561,20
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ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ
Α/Τ ΜΕΛ. Α.Τ.    Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Ε20 ΑΤΗΕ Ν\8774.3.4 Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2 ΗΛΜ 47 m 330 8,77 2.894,10

Ε21 ΑΤΗΕ Ν\8774.6.4 Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 ΗΛΜ 47 m 40 11,52 460,80

Ε22 ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6
Καλώδιο τύπου E1VV-R (πρώην NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 

mm2
ΗΛΜ 47 m 12 33,77 405,24

Ε23 ΑΤΗΕ Ν8780.3.2 Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τριπολικό Διατομής 3x2.5 mm² ΗΛΜ 47 m 920 17,23 15.851,60

Ε24 ΑΤΗΕ Ν8780.4.2 Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τετραπολικό Διατομής 4x2.5 mm² ΗΛΜ 47 m 130 17,75 2.307,50

Ε25 ΑΤΗΕ Ν8780.4.3 Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τετραπολικό Διατομής 4x4 mm² ΗΛΜ 47 m 55 19,10 1.050,50

Ε26 ΑΤΗΕ Ν\9342.5.2 Γείωση κτιρίου από χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία 30 x 3,5 mm2 ΗΛΜ 45 m 465 13,83 6.430,95

Ε27 ΑΤΗΕ Ν\9343.1.3 Αγωγός από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα St/Zn Διαμέτρου Φ 8mm ΗΛΜ 45 m 170 14,39 2.446,30

Ε28 ΑΤΗΕ Ν\9346.1
Ακίδα FRANKLIN, ορειχάλκινη επινικελωμένη Ms/eNi, Φ 30 x 1000 εφοδιασμένη με κολλάρο 

και ακροδέκτη
ΗΛΜ 45 τεμ 3 73,03 219,09

Ε29 ΑΤΗΕ Ν\9346.2 Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης,ορειχάλκινος επινικελωμένος Ms/eNi ΗΛΜ 45 τεμ 30 38,50 1.155,00

Ε30 ΑΤΗΕ Ν\9343.4.9
Χαλύβδινος σφιγκτήρας Τ και διασταυρώσεως, για σύνδεση ταινιών 40mm με αγωγό ή 

χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος,θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn
ΗΛΜ 45 τεμ 12 8,68 104,16

Ε31 ΑΤΗΕ Ν\9346.4
Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα εξαρτήματα σύνδεσης ισοδυναμικής 

εγκατάστασης ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού γείωσης
ΗΛΜ 45 τεμ 310 5,05 1.565,50

Ε32 ΑΤΗΕ Ν\8201.4
Πυροσβεστήρας αυτόματης κατάσβεσης ξηράς σκόνης, τύπου Ρα, ανηρτημένος από την 

οροφή, 12 kg
ΗΛΜ 19 τεμ 3 86,00 258,00

Ε33 ΑΤΗΕ 8202.3 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 12  kg ΗΛΜ 19 τεμ 3 212,00 636,00

Ε34 ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,φορητός γομώσεως 12 kg ΗΛΜ 19 τεμ 3 57,85 173,55 391.276,77

3.384.099,07

609.137,83

3.993.236,90

598.985,54

4.592.222,44

57.777,56

4.650.000,00

1.116.000,00

5.766.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ   4 / 3 /2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ Σ3

Άθροισμα Σ1

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ   18% Χ Σ1

ΣΥΝΟΛΟ  Σ2

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15% Χ Σ2

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΡ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ  24%

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕ  ΦΠΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ   4/3 /2022
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 1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
 
Είδος: Υδραυλικό έργο. 
Χρήση: Το έργο αφορά: 
• Στη συμπλήρωση του δικτυου ακαθάρτων των οικισμών Ατσιποπουλο, Βιολί Χαράκι και 
Πανόραμα, που κατασκευάστηκαν με προηγούμενες εργολαβίες. 
• Στην κατασκευή τμήματος του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.  
• Παρεμβάσεις στα δικτυα ύδρευσης των οικισμών Βιολί Χαράκι. 
 

2. Ακριβής διεύθυνση / θέση του έργου:  
 
Οικισμοί Ατσιποπουλο, Βιολί Χαράκι και Πανόραμα, Δήμος Ρεθύμνης, Κρήτη. 
 

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης: 
_________________________ /  
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου:  
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Μύτη Γρύντα, Βιολογικός Καθαρισμός Ρεθύμνου, Ταχ. Κώδικας: 74100 

 
5. Στοιχεία του συντάκτη του Σ.Α.Υ.:  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

6. Σύντομη περιγραφή του έργου:  
 
Το αντικείμενο της εργολαβίας του έργου που θα συσταθεί με τη Σύμβαση περιλαμβάνει την 
κατασκευή των ακολούθων έργων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή: 
 

Συνοπτικά κατασκευάζονται: 

 

15.642 m αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 / Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 
200 mm και 550 προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m. 

 

2.396 m καταθλιπτικοί αγωγοί από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, 
MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 με τις αντίστοιχες συσκευές και φρεάτια. 

 

26 αντλιοστάσια ακαθάρτων τύπου Β’ δύο αντλιών χωρίς οικισκο και Η/Ζ.  

3 αντλιοστάσια ακαθάρτων τύπου Α’  τριών αντλιών με  οικισκο και Η/Ζ. 
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1000 m αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων από σωλήνες PVC-U, SDR 41 με τα αντιστοιχα 
φρεατια 

 

6.725 m σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE 100 με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 Mpa, με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, στο πλαίσιο της παρέμβασης στα δίκτυα υδρευσης με τις 
αντίστοιχες συσκευές. 

 

7. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων 
εργασίας: 
 
Επισυνάπτεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα επί μέρους τμήματα: 
 
Φ ά σ η  1 :  Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς  
 
1.1: Προετοιμασία εργοταξίου (εγκαταστάσεις, περίφραξη, σήμανση, πυρασφάλεια κτλ.) 
1.2: Εντοπισμός των δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. 
 
Φ ά σ η  2 :  Κ α τ α σ κ ε υ ή  α γ ω γ ώ ν  κ α ι  φ ρ ε α τ ί ω ν  δ ι κ τ ύ ω ν  
 
2.1: Προετοιμασία σκάμματος (κοπή ασφαλτοσκυροδέματος, εκσκαφή ορυγµάτων, αντιστήριξη όπου 
και όπως απαιτείται, μόρφωση του πυθµένα του σκάµµατος) 
2.2: Κατασκευή των αγωγών (προσκόµιση των σωλήνων πλησίον του σκάµµατος, καταβίβαση στο 

σκάµµα και σύνδεση των σωλήνων, εγκιβωτισµός των σωλήνων, δοκιμές στεγανότητας, σώματα 
αγκυρώσεως όπου απαιτείται) 

2.3: Κατασκευή των φρεατίων (διάστρωση σκυροδέματος έδρασης/καθαριότητας, τοποθέτηση 
ξυλοτύπων, σκυροδέτηση, αφαίρεση ξυλοτύπων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και οργάνων) 

2.4: Επίχωση ορυγµάτων - συμπύκνωση 
2.5: Αποκατάσταση οδοποιίας (κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας, βάσης οδοστρωσίας, ασφαλτικής 

προεπάλειψης, ασφαλτικής στρώσης βάσης, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας) 
2.6: Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, 
µηχανηµάτων κτλ.) 
 
Φ ά σ η  3 :  Κ α τ α σ κ ε υ ή  α ν τ λ ι ο σ τ α σ ί ω ν  
 
3.1: Προετοιμασία σκάμματος (εκσκαφή ορυγµάτων, αντιστήριξη όπου και όπως απαιτείται, μόρφωση 
του πυθµένα του σκάµµατος) 
3.2: Κατασκευή των αντλιοστασίων (διάστρωση σκυροδέματος έδρασης/καθαριότητας, τοποθέτηση 

ξυλοτύπων, σκυροδέτηση, αφαίρεση ξυλοτύπων,  τοποθέτηση εξαρτημάτων και οργάνων) 
3.3: Επίχωση ορυγµάτων - συμπύκνωση 
3.4: Αποκατάσταση-διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, 
εργαλείων, µηχανηµάτων κτλ.) 
 
Λόγω υπερίσχυσης του χρονοδιαγράμματος, ο διαχωρισμός των κατηγοριών θεωρείται ενδεικτικός και 
όχι περιοριστικός για τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα εργασίες 
δυο ή περισσοτέρων κατηγοριών. Σε περίπτωση που στοιχεία κατά τη φάση της κατασκευής 
επηρεάσουν την πληρότητα ή την εγκυρότητα της παραπάνω ανάλυσης, τότε ο συντονιστής σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου θα αναθεωρήσει την παρούσα ανάλυση και τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν και σχετίζονται με αυτή. 
 

8. Απαιτούµενος εξοπλισµός: 
 
Για την εκτέλεση όλων των έργων και των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί ο απαραίτητος και κατάλληλος 
εξοπλισμός (μηχανήματα, εργαλεία κτλ.) ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη και ασφαλής αποπεράτωσή τους. 
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• Για τις εκσκαφές και τις επιχώσεις των ορυγμάτων θα χρησιμοποιηθούν: διαμορφωτής γαιών 
(grayder), φορτωτής, μηχανικός εκσκαφέας, σφύρα και αεροσυμπιεστής. 

• Ο μηχανικός εκσκαφέας θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τον καταβιβασμό των σωλήνων στο 
όρυγμα. 

• Η προσκόμιση υλικών (σωλήνων, χυτοσιδηρών εξαρτημάτων κτλ.) επί τόπου του έργου 
καθώς και η μεταφορά των περισσευμάτων εκτός της περιοχής του έργου θα γίνεται με 
φορτηγά αυτοκίνητα. 

• Η αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπέδων πρόχυτων ή μη θα γίνει με 
χρήση αεροσφυρών με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού. 

• Η κοπή ασφαλτοσκυροδέματος για την κατασκευή των αγωγών θα γίνει με ασφαλτοκόπτη, 
ενώ για την αποκατάσταση της οδοποιίας θα χρησιμοποιηθεί οδοστρωτήρας. 

• Η αντιμετώπιση των υδάτων θα γίνει με αντλητικά συγκροτήματα ή βενζινοκίνητα ισχύος 1,0 
έως 2,0 ΗΡ. 

• Οι αντιστηρίξεις θα γίνουν με ξυλοζεύγματα, χαλύβδινες πασσαλοσανίδες και μεταλλικά 
πετάσματα. 

• Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλότυπων ή μεταλλότυπων, δονητικής πλάκας και 
αντλίας σκυροδέματος, τροφοδοτούμενης από οχήματα μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος ή 
από αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα. 

 
Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να έχει όλα τα παραπάνω µηχανήµατα και όλα τα απαιτούµενα 
εργαλεία, να τα συντηρεί και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση µε δαπάνες του. 
Επίσης, υποχρεούται να υποβάλει στον κύριο του έργου όλα τα πιστοποιητικά των δοκιµών που 
προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ. της µελέτης. 
 

9. Γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων: 
 
Η Ομάδα Μελέτης, κατά το σχεδιασμό του έργου, έχει λάβει υπόψη τις γενικές αρχές αποφυγής 
εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 17/96 που προσαρμόζονται στα τεχνικά 
έργα και συγκεκριμένα: 

• Εξάλειψη κινδύνων 

• Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους 

• Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα για την πρόληψή τους  

• Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου θεωρείται 
απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συντήρησης και 
επισκευής του έργου 

• Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα (όπου είναι δυνατό) 

• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας  

• Προσαρμογή στην τεχνική ανάπτυξη 

• Σχεδιαστικές, τεχνικές και/ ή οργανωτικές επιλογές για την επίτευξη προγραμματισμού των 
διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 
10. Προϋπάρχουσες σχετικές μελέτες: 
 
Η γενική μελέτη με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και αναβάθμισης εσωτερικών 
δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου 
Ρεθύμνης»  που ανατέθηκε με βάση την απόφαση 57/2008 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) στα συνεργαζόμενα γραφεία «ΝΑΜΑ Α.Ε. - Σωτήριος Βουρλιώτης - 
Στυλιανός Ξεζωνάκης - Βασίλειος Σταμάτης - Νικόλαος Στάππας». 
 
Η ειδικότερη μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΝΙ, 
ΠΡΙΝΕ, ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» που ανατέθηκε ανατέθηκε με βάση την απόφαση 243/2012 
του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) στην Αλεξία Τσούνη 
και τον Αναστάσιο Αθανασόπουλο. 
 
Γενικά: 
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Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Οριστικής Μελέτης, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996. 
 
Ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του τα στοιχεία που παρέχονται στον παρόντα ΣΑΥ και θα τον 
τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει σύμφωνα με: 
✓ Τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τη μεθοδολογία κατασκευής που θα εφαρμοστεί στο έργο 
✓ Τις απαιτήσεις των κατασκευαστών εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στο έργο 
✓ Τις απαιτήσεις προμηθευτών υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο έργο 
✓ Τις απαιτήσεις του ΚτΕ 
✓ Τις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών 
✓ Καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης. 
 
Η τροποποίηση αυτή πρέπει να γίνει πριν την έναρξη των εργασιών και εφόσον απαιτείται και κατά την 
διάρκεια των εργασιών υπό τον συντονισμό του Συντονιστή σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την 
φάση της κατασκευής. 
 
Οι μελετητές αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της συμμετοχής κάθε φορέα που άμεσα ή έμμεσα 
εμπλέκεται στο έργο (πχ Ανάδοχος, σύμβουλοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές) για την επίτευξη του 
επιθυμητού βαθμού ασφάλειας. Προς το σκοπό αυτό οφείλει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας να 
συνεισφέρει με τη λήψη κάθε δυνατού μέτρου, στα πλαίσια του λογικά εφικτού, για την επίτευξη 
ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες του έργου. 
 
Η Ομάδα Μελέτης συνέταξε το παρόν ΣΑΥ σύμφωνα με τις γενικές αρχές των διεθνών προτύπων για την 
εκπόνηση και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας. Στόχος της Ομάδας Μελέτης είναι να 
κατευθύνει τον Ανάδοχο στην υλοποίηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
(σύμφωνα με τις προβλέψεις των Υπουργικών Αποφάσεων του ΚτΕ). Ο Ανάδοχος οφείλει να 
αναπροσαρμόσει το παρόν ΣΑΥ, ώστε να αποτελεί και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, σύμφωνα με 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/14-3-2003 ΣΟΔΥΑΕ. 
 
Το ΣΑΥ πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο εργοτάξιο, με μέριμνα του Αναδόχου, να αναπροσαρμόζεται 
διαρκώς στα δεδομένα που προκύπτουν από την εξέλιξη της κατασκευής και να τηρείται από κάθε 
εμπλεκόμενο στην κατασκευαστική δραστηριότητα. 
 
 

2) ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη τα παρακάτω και να τα αξιολογήσει αναλόγως σε σχέση με την 
οργάνωση, το χρονοδιάγραμμα και τη μεθοδολογία κατασκευής: 
 

• Ο Ανάδοχος πρέπει να απαγορεύσει τη κυκλοφορία στους μη έχοντες εργασία στο εργοτάξιο. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους χώρους κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων. 

• Προσοχή πρέπει να δίνεται στις διασταυρώσεις και εξόδους εργοταξιακών δρόμων σε οδούς υπό 
κυκλοφορία. Ειδική σήμανση προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών πρέπει να τοποθετηθεί. 
Προτείνεται η χρήση πινακίδων με λογότυπο «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» καθώς και μείωση του ορίου ταχύτητας κυκλοφορίας. Για την ενημέρωση των οδηγών 
οχημάτων που δραστηριοποιούνται στο εργοτάξιο πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-2 
«Υποχρεωτική διακοπή πορείας» σε όλες τις εξόδους εργοταξιακών δρόμων. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγξει και να επιβεβαιώσει την: 
- επάρκεια του οδικού δικτύου 
- επάρκεια σήμανσης του οδικού δικτύου 

και να ενημερώσει τους οδηγούς, προμηθευτές κλπ. 

• Σύστημα πυρασφάλειας για την προστασία της περιοχής από φωτιές 

• Διασφάλιση άμεσης δυνατότητας επικοινωνίας του εργοταξίου με τις εξωτερικές υπηρεσίες βοηθείας 
(Πυροσβεστική, Αστυνομία, Νοσοκομεία / Κέντρα Υγείας / Ιατρεία) 

• Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων: 
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- πυρκαγιών 
- έντονων καιρικών φαινομένων 
- κεραυνών 

• Η χωροθέτηση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τέτοια που να μην δημιουργεί 
κινδύνους από πλημμύρες κλπ. 

• Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει σχέδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πόσιμου νερού και 
προστασίας περιβάλλοντος. 

• Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρώνονται με το φως της ημέρας, ώστε να δίδεται η δυνατότητα να: 
- ολοκληρωθεί η εργασία κλεισίματος του εργοταξίου (συγκέντρωση υλικών, ασφάλιση 

μηχανημάτων κλπ.) 
- και να αποχωρήσουν οι εργαζόμενοι ασφαλώς. 

 

Στο εργοτάξιο, με ευθύνη του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω 
βασικά μέτρα ασφάλειας, υγείας και υγιεινής: 
 

• Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο που το 
αφορούν. 

• Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι’ 
αυτήν. 

• Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφάλειας σε όλους τους χώρους 
και θέσεις του εργοταξίου. Εξαιρούνται οι καμπίνες μηχανημάτων, οι χώροι των γραφείων, υγιεινής 
και ανάπαυσης. 

• Όλα τα άτομα στο Εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση 
ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση για τα δάχτυλα και 
στη σόλα. 

• Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και χώρους. 
Το προσωπικό θα χρησιμοποιεί μόνο διαμορφωμένες προσβάσεις και όχι «σύντομες οδούς» από 
πλαγίες, πρανή κλπ. 

• Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του Εργοταξίου. 

• Φωτιές με οποιοδήποτε σκοπό (π.χ. θέρμανση, καύση αχρήστων) δεν επιτρέπονται στο Εργοτάξιο. 

• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου και πριν την έναρξη των εργασιών. 

• Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, 
καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας 
και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. 

• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους 
παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. 

• Καμία εργασία να μην ξεκινά εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. 

• Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. 

• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους χώρους του 
εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. 

 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αντίθεσης των παραπάνω βασικών μέτρων ασφάλειας με μέτρα που 
έχουν ειδικότερη ισχύ, τότε θα εφαρμόζονται τα μέτρα με ειδικότερη ισχύ. Περαιτέρω διερεύνηση πρέπει 
να διενεργείται εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Τεχνικό Ασφαλείας του Αναδόχου. 
 
 

3) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 305/1996 

 
Η τελικώς διαμορφούμενη κατάσταση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα φαίνεται στο σχέδιο γενικής 
διάταξης το οποίο θα προσαρτηθεί στο ΣΑΥ με ευθύνη του Αναδόχου. 
 
Στο σχέδιο γενικής διάταξης πρέπει να φαίνονται (εφόσον υλοποιηθούν): 

• Πρόσβαση στο εργοτάξιο 

• Προσβάσεις οχημάτων εντός του εργοταξίου 
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• Εργοταξιακά γραφεία 

• Αποθηκευτικοί χώροι 

• Συνεργείο επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων 

• Χώροι προσωρινής απόθεσης αδρανών υλών 

• Θέσεις κάδων απορριμμάτων 

• Χώροι εστίασης 

• Χώροι υγιεινής 

• Θέσεις παροχών (ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, αποχέτευση, τηλέφωνο) 
 
 

4) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στη συνέχεια του ΣΑΥ περιγράφονται οι κίνδυνοι και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τις εργασίες 
κάθε κατηγορίας. 
 
Ο τεχνικός ασφαλείας του Αναδόχου ή ο τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης που θα αναλάβει τις 
συγκεκριμένες εργασίες (υπεργολάβος του αναδόχου), σε συνεργασία με τον συντονιστή σε θέματα 
Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να επιβεβαιώσει την πληρότητα και 
εγκυρότητα των στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη μεθοδολογία, τα 
υλικά και τον τρόπο κατασκευής. 
 
Τα περιεχόμενα των παρακάτω οδηγιών, αφού συμπληρωθούν – αναθεωρηθούν από τον τεχνικό 
ασφαλείας του Αναδόχου ή τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες 
εργασίες, με τη βοήθεια του συντονιστή ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, πρέπει να διανεμηθούν, 
από το συντονιστή ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, στο προσωπικό διοίκησης που εμπλέκεται με 
τις αντίστοιχες εργασίες (μηχανικοί, εργοδηγοί, υπεργολάβοι). Οι τελευταίοι, με τη συνδρομή του 
συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου, θα ενημερώσουν το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες. Τα περιεχόμενα των οδηγιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασμό των εργασιών και να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους. 
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 Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη 
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". 
 

1. Αντιστοιχίζονται οι φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο του Σ.Α.Υ. (Α6 
- Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζόµενων κατά φάση µεθόδων εργασίας), σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους 
ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες. 
 

2. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την 
αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, 
αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. 

  
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή 
θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών 
εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης 
ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

 
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό 
εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε 

συνθήκες καύσωνα). 
 
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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Φ 
Α 
Σ 
Ε 
Ι 
Σ 

 

Ε 
Ρ 
Γ 
Α 
Σ 
Ι 
Α 
Σ 

(1) Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ έ ς  
ε ρ γ α σ ί ε ς  

1.1 Προετοιμασία εργοταξίου (εγκαταστάσεις, περίφραξη, σήμανση, πυρασφάλεια κτλ.) 

1.2 Εντοπισμός των δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. 

(2)  Κ α τ α σ κ ε υ ή  α γ ω γ ώ ν  
κ α ι  φ ρ ε α τ ί ω ν  δ ι κ τ ύ ο υ  

2.1 Προετοιμασία σκάμματος (κοπή ασφαλτοσκυροδέματος, εκσκαφή ορυγµάτων, αντιστήριξη όπου και όπως 
απαιτείται, μόρφωση του πυθµένα του σκάµµατος) 

2.2 Κατασκευή των αγωγών (προσκόµιση των σωλήνων πλησίον του σκάµµατος, καταβίβαση στο σκάµµα και 
σύνδεση των σωλήνων, εγκιβωτισµός των σωλήνων, δοκιμές στεγανότητας, σώματα αγκυρώσεως όπου 
απαιτείται) 

2.3 Κατασκευή των φρεατίων (διάστρωση σκυροδέματος έδρασης/καθαριότητας, τοποθέτηση ξυλοτύπων, 
σκυροδέτηση, αφαίρεση ξυλοτύπων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και οργάνων) 

2.4 Επίχωση ορυγµάτων - συμπύκνωση 

2.5 Αποκατάσταση οδοποιίας, πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας (κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας, βάσης 
οδοστρωσίας, ασφαλτικής προεπάλειψης, ασφαλτικής στρώσης βάσης, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας για 
ασφαλτοστρωμένες οδούς, επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά για αγροτικές οδούς, ανακατασκευή και 
επαναφορά οδού ή πεζοδρομίου ή νησίδας ή πλατείας από άοπλο σκυρόδεμα τσιμεντόπλακες ή άλλο υλικό) 

2.6 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων κτλ.) 

(3) Κ α τ α σ κ ε υ ή  
α ν τ λ ι ο σ τ α σ ί ω ν  

3.1 Προετοιμασία σκάμματος (εκσκαφή ορυγµάτων, αντιστήριξη όπου και όπως απαιτείται, μόρφωση του πυθµένα 
του σκάµµατος) 

3.2 Κατασκευή των αντλιοστασίων (διάστρωση σκυροδέματος έδρασης/καθαριότητας, τοποθέτηση ξυλοτύπων, 
σκυροδέτηση, αφαίρεση ξυλοτύπων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και οργάνων) 

3.3 Επίχωση ορυγµάτων - συμπύκνωση 

3.4 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων κτλ.) 
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

01000. Αστοχίες εδάφους              

01100. Φυσικά 
πρανή 

01101 Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης   2     1 2   1  

01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας   2     1 2   1  

01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός       2       

01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία               

01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις              

01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός   2 2 1  2       

01200. Τεχνητά 
πρανή & 
Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης   2 2 2 2 2    2   

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας   2 2 2 2 2    2   

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση              

01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός    2   2 2    2  

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία        2       

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις              

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός    2   2 2    2  

01300. Υπόγειες 
εκσκαφές 

01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα   2 2 2 2   2  2   

01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση   2 2 2 2   2  2   

01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση   2 2 2 2   2  2   

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής   2      2     

01400. 
Καθιζήσεις 

01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές   2 2 2  2  2     

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή              

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου   2 1 1 1   2  1   

01404 Ερπυσμός   2 1 1 1   2  1   

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές              

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα   2 2 2 1   2  1   

01407 Υποσκαφή / απόπλυση   2      2     

01408 Στατική επιφόρτιση   2 2 2    2     

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία   2    1  2     

01410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία   2    1  2     

01500. Άλλη 
πηγή 

01501              Δεν 
παρατη-

ρείται 
01502              

01503              
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό               

02100. Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 1  1 1 1 1 2 2 1  1 2  

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1  1 1 1 1 2 2 1  1 2  

02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1  1 1 1 1 2 2 1  1 2  

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 1  1 1 1 1 2 2 1  1 2  

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1  1 1 1 1 1 1 1  1 2  

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 1  1 1 1 1 2 2 1  1 2  

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση 1  1 1 1 1 2 2 1  1 2  

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία              

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός              

02200. 
Ανατροπή 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1  1 1 1  1 1 1 1  1  

02203 Έκκεντρη φόρτωση 1  1 1 1   1 1 1  1  

02204 Εργασία σε πρανές              

02205 Υπερφόρτωση 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1  

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

02300. 
Μηχανήματα με 
κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου 1  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης              

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις   1   1  1 1  1 1  

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών   1   1  1 1  1 1  

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους              

02400. Εργαλεία 
χειρός 

02401 Αεροσυμπιεστής   2      2     

02402               

02403               

02500. Άλλη 
πηγή 

02501              Δεν 
παρατη- 

ρείται 
02502              

02503              
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

03000. Πτώσεις από ύψος               

03100. 
Οικοδομές - 
κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις              

03102 Κενά τοίχων              

03103 Κλίμακα              

03104 Εργασία σε στέγες              

03200. Δάπεδα 
εργασίας – 
προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων              

03202 Πέρατα δαπέδων              

03203 Επικλινή δάπεδα              

03204 Ολισθηρά δάπεδα              

03205 Ανώμαλα δάπεδα              

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου               

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες              

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες              

03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης              

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού              

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση              

03300. 
Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων              

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης              

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης              

03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος              

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση              

03400. Τάφροι / 
φρέατα 

03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή   2 2 2 2   2 2 2   

03402               

03500. Άλλη 
πηγή 

03501              Δεν 
παρατη- 

ρείται 
03502              

03503              
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά - θραύσματα              

04100. 
Εκρηκτικά - 
Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων              

04102 Ανατινάξεις κατασκευών              

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων              

04104 Αποθήκες εκρηκτικών              

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών              

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων              

04200. Δοχεία 
και δίκτυα υπό 
πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου              

04202 Υγραέριο              

04203 Υγρό άζωτο              

04204 Αέριο πόλης              

04205 Πεπιεσμένος αέρας              

04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων              

04207 Δίκτυα ύδρευσης   2      2     

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα              

04300. Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη              

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων              

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων              

04304 Συρματόσχοινα              

04305 Εξολκεύσεις              

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων              

04400. 
Εκτοξευόμενα 
υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα              

04402 Αμμοβολές              

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις              

04500. Άλλη 
πηγή 

04501              Δεν 
παρατη- 

ρείται 
04502              

04503              
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων              

05100. Κτίσματα 
- φέρων 
οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση              

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση              

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση              

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση              

05105 Κατεδάφιση              

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων              

05200. 
Οικοδομικά 
στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων              

05202 Διαστολή - συστολή υλικών              

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων              

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα              

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση              

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση              

05207 Κατεδάφιση              

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων              

05300. 
Μεταφερόμενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια   2 2  2 2  2  2   

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη   2 2  2 2  2  2   

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση   1 1  1 2  1  1   

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση   1 1  1 2  1  1   

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση   1 1  1 2  1  1   

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου    1 1         

05307 Πρόσκρουση φορτίου   1 1 1 1   1  1   

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους    2 2     2    

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων    1 1     1    

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση    1 1 1 2 1  1 1 1  

05311 Εργασία κάτω από σιλό              

05400. 
Στοιβασμένα 
υλικά 

05401 Υπερστοίβαση 1   2  1     1   

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1   2  1     1   

05403 Ανορθολογική απόληψη 1   2  1     1   

05500. Άλλη 
πηγή 

05501              Δεν 
παρατ. 05502              
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

06000. Πυρκαϊές              

06100. Εύφλεκτα 
υλικά 

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων              

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων              

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα              

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας       3       

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά              

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα       3       

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία 3       3    3  

06200. 
Σπινθήρες & 
βραχυ-
κυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση   3    3  3     

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση              

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα              

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 3    3     3    

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις              

06303 Χρήση φλόγας – χυτεύσεις              

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 3    3     3    

06305 Πυρακτώσεις υλικών              

06400. Άλλη 
πηγή 

06401              Δεν 
παρατ. 06402              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ  – Β ΦΑΣΗ 

 

Σ.Α.Υ.  17 

 

  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

07000. Ηλεκτροπληξία              

07100. Δίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα   3      3     

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα              

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα              

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 3    3     3    

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

07200. Εργαλεία-
μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 3    3     3    

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 3    3     3    

07300. Άλλη 
πηγή 

07301              Δεν 
παρατ. 07302              

 

 

  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

08000. Πνιγμός / Ασφυξία              

08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες              

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση              

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου              

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση              

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος              

08106 Υπαίθριες λεκάνες  / Δεξαμενές. Πτώση         3 3    

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος         3 3    

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου   2 2 2 2 2  2 2 2   

08200. 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι              

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί              

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.    2 2     2    

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου     1         

08300. Άλλη 
πηγή 

08301              Δεν 
παρατ. 08302              
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

09000. Εγκαύματα              

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 3    3     3    

09102 Υπέρθερμα ρευστά               

09103 Πυρακτωμένα στερεά              

09104 Τήγματα μετάλλων              

09105 Άσφαλτος / πίσσα       3       

09106 Καυστήρες              

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

09200. Καυστικά 
υλικά 

09201 Ασβέστης              

09202 Οξέα              

09203               

09300. Άλλη 
πηγή 

09301              Δεν 
παρατη- 

ρείται 
09302              

09303              
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  Φάση 1 2 3 Παρατη-
ρήσεις Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες              

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες              

10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

10103 Σκόνη 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1  

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

10109 Υπερπίεση / υποπίεση              

10110               

10111               

10200. Χημικοί 
παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια              

10202 Χρήση τοξικών υλικών       1       

10203 Αμίαντος              

10204 Ατμοί τηγμάτων              

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες              

10206 Καπναέρια ανατινάξεων              

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

10208 Συγκολλήσεις 3    3     3    

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες              

10210               

10211               

10300. 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη              

10302 Μολυσμένα κτίρια              

10303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς    3 3     3    

10304 Χώροι υγιεινής              

10305               

10306               
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5) MΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης 

(στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του 

συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν 

είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

    

01101 Φ2.1, Φ2.6, Φ3.1, Φ3.4 Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. Οι 
εργαζόµενοι κοντά σε απότοµα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01102 Φ2.1, Φ2.6, Φ3.1, Φ3.4 Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. Οι 
εργαζόµενοι κοντά σε απότοµα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01103 Φ2.5 Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι  

01106 Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.5 Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι  

01201 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ2.5, Φ3.3 

Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. Οι 
εργαζόµενοι κοντά σε απότοµα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01202 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ2.5, Φ3.3 

Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Απαγορεύται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά στον χώρο εργασίας. Οι 
εργαζόµενοι κοντά σε απότοµα πρανή θα πρέπει να εργάζονται πάντα φορώντας κράνος. 

01204 Φ2.2, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.4 Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι  

01205 Φ2.5 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

01207 Φ2.2, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.4 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

01301 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 9-17 
Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10 

 

01302 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 9-17 
Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10 

 

01303 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 9-17 
Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10 

 

01304 Φ2.1, Φ3.1 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 9-17 
Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10 

 

01401 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.5, 
Φ3.1 

Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι  

01403 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10  
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01404 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

01406 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

01407 Φ2.1, Φ3.1 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

01408 Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ3.1 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

01409 Φ2.1, Φ2.5, Φ3.1 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

01410 Φ2.1, Φ2.5, Φ3.1 
Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 τμήμα Ι 
Π.Δ. 17/96 

 

    

02101 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 377/93, Π.Δ. 1073/81 
(αρθ. 46, 47, 48, 50, 85) 
Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10 

 

02102 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 377/93, Π.Δ. 1073/81 
(αρθ. 46, 47, 48, 50, 85) 
Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10 

Όλοι οι εργαζόµενοι θα φέρουν ανακλαστικά χιτώνια. 

02103 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 377/93, Π.Δ. 1073/81 
(αρθ. 46, 47, 48, 50, 85) 
Π.Δ. 225/89 αρθ. 9-10 

 

02104 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 377/93, Π.Δ. 1073/81 
(αρθ. 46, 47, 48, 50, 85) 

 

02105 Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96  
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Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 377/93, Π.Δ. 1073/81 
(αρθ. 46, 47, 48, 50, 85) 

02106 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 377/93, Π.Δ. 1073/81 
(αρθ. 46, 47, 48, 50, 85) 

 

02107 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 377/93, Π.Δ. 1073/81 
(αρθ. 46, 47, 48, 50, 85) 

 

02201 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 377/93 

 

02202 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.4 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 377/93 

 

02203 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.6, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.4 

Π.Δ. 305/96 Παρα. IV, B II, 
πάρα.8, Π.Δ. 17/96 
Π.Δ. 1073/81 

 

02205 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.6, Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 7 
Π.Δ. 377/93 

 

02206 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 46 
Π.Δ. 377/93 

 

 
02301 

Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 46 
Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96 

Απαγορεύεται η είσοδος σε στενούς χώρους χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση όλων των 
εµπλεκοµένων. 
 

02303 
Φ2.1, Φ2.4, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96 

 

02304 
Φ2.1, Φ2.4, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.3, Φ3.4 
 

Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96 

 

02401 Φ2.1, Φ3.1 
Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96 
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03401 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96 
 

    

04207 Φ2.1, Φ3.1 Υ.Α. 12479Φ17/414/91  

    

05301 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ2.5, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81  
αρθ. 46, 47, 48 

 

05302 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ2.5, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81  
αρθ. 46, 47, 48 

 

05303 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ2.5, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 305/96 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 91 

 

05304 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ2.5, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 377/93 (Παράρτ. I, 
παρ.4.1.2.3), Π.Δ. 305/96 
(Παράρτ. IV,B, παρ.10/11) 

 
 

05305 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ2.5, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 25, 86 
Π.Δ. 305/96 

 
 

05306 Φ2.2, Φ2.3 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 85, 86, 
87, 88, 89, 90 

Έµπειρος σαµπανιαδόρος και στοιβαδόρος θα έχουν τον τελευταίο λόγο για το έχειν καλώς 
των αντιστοίχων εργασιών 

05307 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ3.1, Φ3.3 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 85, 86, 
87, 88, 89, 90 

 

05308 Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 Π.Δ. 1073/81 αρθ. 91 
Κατά την µετακίνηση τµηµάτων ετοίµων σωληνογραµµών µέτρα για την ρύθµιση της 
κυκλοφορίας θα έχουν ληφθεί 

05309 Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 Π.Δ. 1073/81 αρθ. 91  

05310 
Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, 
Φ2.6, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81 αρθ. 85, 
Π.Δ. 305/96 (Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.8) 

 

05401 Φ1.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ3.3 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 85,  86, 
87 

 

05402 Φ1.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ3.3 Π.Δ. 1073/81 αρθ. 86  

05403 Φ1.1, Φ2.2, Φ2.4, Φ3.3 Π.Δ. 1073/81 αρθ. 89  

  
 

 

06104 Φ2.5 Π.Δ. 1073/81 αρθ. 96  

06106 Φ2.5 Π.Δ. 1073/81 αρθ. 96  
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06107 Φ1.1, Φ2.6, Φ3.4 Π.Δ. 1073/81 αρθ. 96  

06201 
Φ1.1, Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, 
Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, 
Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 305/96 (Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.2) 

 

06202 Φ2.1, Φ2.5, Φ3.1 
Π.Δ. 305/96 (Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.2) 
Π.Δ. 1073/81 αρθ. 2,10,56 

 

06301 Φ1.1, Φ2.3, Φ3.2 Π.Δ. 1073/81  

06304 Φ1.1, Φ2.3, Φ3.2 Π.Δ. 1073/81  

  
 

 

07101 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.8) 

 

07102 Φ2.1, Φ3.1 
Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.8) 

 

07105 Φ1.1, Φ2.3, Φ3.2 

Π.Δ. 1073/81: Άρθρα 
75,76,77,78, Π.Δ. 305/96 
Παράρτημα IV, B II, 
παρ.2.1 και Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από 
το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα 
κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.) 

07106 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.8) 

 

07201 Φ1.1, Φ2.3, Φ3.2 
Π.Δ. 1073/81 :Άρθρα 
48,49 και Π.Δ. 395/94 

 

07202 Φ1.1, Φ2.3, Φ3.2 
Π.Δ. 1073/81 :Άρθρα 
49,80,81 και Π.Δ. 395/94 

 

    

08106 Φ3.1, Φ3.2 

Π.Δ. 778/80 αρθ. 21, παρ. 
4,5 
Π.Δ. 305/96 Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.10 

 

08107 Φ3.1, Φ3.2 Π.Δ. 778/80 αρθ. 21, παρ.  
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4,5 
Π.Δ. 305/96 Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.10 

08108 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ2.5, Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3 

Π.Δ. 778/80 αρθ. 21, παρ. 
4,5 
Π.Δ. 305/96 Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.10 

 

08203 Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 
Π.Δ. 305/96 Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ 

 

08204 Φ2.3 
Π.Δ. 305/96 Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.6 

 

    

09101 Φ1.1, Φ2.3, Φ3.2 Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81  

09105 Φ2.5 
Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81 
Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.6) 

 

09107 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81 
Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.6) 

 

  
 

 

10102 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 1073/81 
Π.Δ. 396/94 αρθ.3,4 & 
Παραρτ.-ΙΙ (2), Π.Δ. 85/91 
Υ.Α. Α5/2375/78 
Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.5) 

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής, κυρίως για τους 
χειριστές σκαπτικού µηχανήµατος, σφύρας, κ.λπ. 

10103 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81 αρθ.30 
Π.Δ. 396/94 αρθ.7  
Παραρτ.-ΙΙ (4) Π.Δ. 305/96 

 

10104 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81 αρθ.30 
Π.Δ. 305/96 
Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.7) 
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10105 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81 αρθ.30, 
Π.Δ. 305/96 Παράρτ. IV, 
B, ΙΙ, παρ.3, 
Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
130329/03.07.95, 
Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.6) 

 

10106 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 305/96  
Αποφ-Β-4373/1205/93 

 

10107 

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 
 

Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 305/96  
Αποφ-Β-4373/1205/93 

 

10108 
Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1, Φ2.2, 
Φ2.3, Φ2.4, Φ2.5, Φ2.6, 
Φ3.1, Φ3.2, Φ3.3, Φ3.4 

Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 305/96  
Αποφ-Β-4373/1205/93 

 

10202 Φ2.5 
Αποφ-Β-4373/1205/93, 
Παρ.-ΙΙ (3.10) 

 

10207 
Φ2.1, Φ2.2, Φ2.3, Φ2.4, 
Φ2.5, Φ2.6, Φ3.1, Φ3.2, 
Φ3.3, Φ3.4 

Αποφ-Β-4373/1205/93 
 

10208 Φ1.1, Φ2.3, Φ3.2 

Π.Δ. 95/78 
Π.Δ. 1073/8 
Π.Δ. 395/94  
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 
Π.Δ. 305/96 

 

10303 Φ2.2, Φ2.3, Φ3.2 

Π.Δ. 95/78 
Π.Δ. 395/94  
Π.Δ. 396/94 
Υπ. Απόφαση 
4373/1205/11-3-93 

 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ  – Β ΦΑΣΗ 

 

Σ.Α.Υ.  28 

 
 Πρόσθετα στοιχεία 

 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας: 

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων. 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου: 

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα 
πέραν των συνηθισµένων. Καλό θα είναι να απαγορευτούν οι άσκοπες µετακινήσεις επί του δρόµου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, 
ιδιαίτερα στη φάση των χωµατουργικών, αλλά να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ιδιωτικών οχηµάτων για οποιεσδήποτε εργασίες. 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού: 

Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου υπό την προϋπόθεση ότι δεν δυσχεραίνουν σημαντικά τη ζωή των κατοίκων ενώ τα μικρότερα (εργαλεία 
χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν. 

4. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκοµιδής αχρήστων: 

Αποθήκευση στον εργοταξιακό χώρο και αποκοµιδή αχρήστων µε µηχανικά µέσα. Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. 
καθότι δεν απαιτούνται παρά μικρές ποσότητες. 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών: 

Δεν θα χρησιµοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. Απαιτείται όμως ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου αποθήκευσης υλικών 
(μπαζών, κλπ.) 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας 
και να προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας). Στο εργοτάξιο θα 
υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. 

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων: 

Δεν απαιτούνται άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. 
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6) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Η οργάνωση της ασφάλειας στο εργοτάξιο αποτελεί μέρος της γενικότερης οργάνωσης του εργοταξίου. 
Στη συνέχεια του ΣΑΥ παρατίθενται ορισμένα οργανωτικά και διαχειριστικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Νομοθεσίας. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναπροσαρμόσει το παρόν κεφάλαιο του ΣΑΥ, με την εκπόνηση αντίστοιχων 
Διαδικασιών, στις οποίες θα καθορίζονται, εκτός των άλλων, σαφείς αρμοδιότητες στο προσωπικό 
διοίκησης του έργου, σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του. 
 
Στις προβλέψεις της στελέχωσης του εργοταξίου απαιτούνται: 

• Ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου (ΠΔ 305/96). 

• Οι τεχνικός ασφαλείας του Αναδόχου (Ν 1568/85). 

• Οι τεχνικοί ασφαλείας των υπεργολάβων για το έργο (Ν 1568/85). 

• Οι ιατροί εργασίας των επιχειρήσεων οι οποίες υπερβαίνουν τα 50 άτομα (Ν 1568/85). 

• Οι εκπρόσωποι των υπεργολάβων (ΠΔ 1073/81). 

• Πρόσωπο ειδικά εκπαιδευμένο για την παροχή απλών πρώτων βοηθειών (ΠΔ 1073/81), εφόσον το 
προσωπικό του εργοταξίου ξεπεράσει τα 100 άτομα (ανεξαρτήτως επιχείρησης). 

 
Κανένας από τους παραπάνω ρόλους, εκτός εν μέρει του εκπροσώπου υπεργολάβου, δεν θίγει την αρχή 
της ευθύνης του εργοδότη (ΠΔ 305/96, ΠΔ 17/96) για καμία επιχείρηση. 
 

 

6.1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Για την τεκμηρίωση των ενεργειών που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο εργοτάξιο πρέπει να 
τηρούνται: 
✓ Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας ΗΜΑ 
✓ Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας ΒΥΤΑ για κάθε επιχείρηση στο έργο 
✓ Βιβλίο Υποδείξεων Ιατρού Εργασίας ΒΥΙΕ (για κάθε επιχείρηση στο έργο που απασχολεί 

περισσότερα από 50 άτομα). 
✓ Βιβλίο ατυχημάτων κάθε επιχείρησης 
✓ Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
✓ Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 
✓ Μητρώο εκπαίδευσης ασφαλείας εργαζομένων 
✓ Πιστοποιητικά εξοπλισμού και υλικών 
✓ Μελέτες ασφαλείας (πυρασφάλειας, υποστύλωσης κλπ), εφόσον απαιτούνται 
✓ Αλληλογραφία (εις-εξ) 
✓ Νομοθεσία 
 
Ειδικά το ΒΥΤΑ συμπληρώνεται από τον ΤΑ της κάθε επιχείρησης στο έργο (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 6 παρ. 1&2 του Ν. 1568/85, όπου αναφέρεται ότι:  
 
«Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε 
θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. 
Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο 
σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει 
γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.» 
 
Σημειώνεται ότι κάθε υπεργολάβος οφείλει να έχει το δικό του ΒΥΤΑ. 
 
Ειδικά το ΒΥΙΕ συμπληρώνεται από τον ΙΕ της κάθε επιχείρησης στο έργο (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) 
που απασχολεί ως επιχείρηση περισσότερα από 50 άτομα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 9 
παρ. 1&2 του Ν. 1568/85, όπου αναφέρεται ότι:  
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«Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους 
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη 
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο 
ειδικό βιβλίο του άρθρου 6 του νόμου 1568/85. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.» 
 
Ειδικά για το ΗΜΑ ισχύει το άρθρο 8 του Ν1396/83, όπου ορίζεται ότι: 
 
«για τεχνικά έργα που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους ή έχουν 
συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1.000 κυβικών 
μέτρων (μ3) και εφόσον για την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια απ' την αρμόδια αρχή, τηρείται ημερολόγιο 
μέτρων ασφαλείας. Το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας χορηγείται από την αρμόδια αρχή, φυλάσσεται 
στον τόπο του έργου και είναι στη διάθεση κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον, με ευθύνη του 
εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του έργου ή όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του κυρίου του έργου.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2 του Ν1396/83, «υποχρέωση για ενημέρωση του ΗΜΑ έχουν: 
 
α) Ο επιβλέπων το έργο για ότι αφορά τις υποδείξεις, που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με το νόμο 
αυτόν, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους. 
β) Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που ορίζονται από τη νομοθεσία, για 
ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών αυτών.» 
 
Επίσης για το ΗΜΑ ισχύει και το άρθρο 3 παρ.14 του ΠΔ 305/96, όπου αναφέρεται ότι: 
 
«επεκτείνεται η υποχρέωση τήρησης Hμερολογίου Mέτρων Aσφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 
του Ν.1396/83 "Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά τεχνικά 
έργα" (126/Α), σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση σύμφωνα με την 
παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου.» 
 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου (ΠΔ 305/1996) 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1 Ημερομηνία διαβίβασης  

2 Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου  

3 Αριθμός αδείας (ή έγκρισης για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια)  

4 Κύριος του έργου  

5 Είδος του έργου  

6 Ανάδοχος [όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)]  

7 
Συντονιστής (ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου 

[όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)] 
 

8 
Συντονιστής (ές) σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου [όνομα(τα) 

και διεύθυνση(εις)] 
 

9 Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο  

10 Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου  

11 Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο  

12 Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολουμένων στο εργοτάξιο  

13 Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί  
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Τέλος, η ΥΑ 130646/84 καθορίζει τον τρόπο έκδοσης και θεώρησης, τον τύπο, τον τρόπο τήρησης και το 
περιεχόμενο του ΗΜΑ. 
 
Ειδικά για το βιβλίο ατυχημάτων, ισχύει το άρθρο 32 παρ. Α.9 του Ν. 1568/85, όπου αναφέρεται ότι: 
 
«ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και 
η περιγραφή του ατυχήματος». 
 
 
6.2 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει κάθε υπεργολάβο του για τις απαιτήσεις ασφάλειας που υπάρχουν στο 
εργοτάξιο. Συγκεκριμένα κανείς υπεργολάβος δεν θα ξεκινά εργασίες αν προηγουμένως δεν του έχουν 
αναλυθεί οι νομοθετικές και συμβατικές του υποχρεώσεις για την ασφάλεια. Επίσης πρέπει να έχει ορίσει 
τεχνικό ασφαλείας (Ν 1568/85), εκπρόσωπο στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/81) και γιατρό εργασίας, αν το 
προσωπικό του υπερβαίνει τα 50 άτομα (Ν 1568/85). 
 
Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει την εκπαίδευση ασφαλείας 
και να ενημερώσει, καθώς επίσης και να διανέμει όλα τα απαραίτητα ΜΑΠ, σε όλο το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιηθεί στο έργο πριν την έναρξη των εργασιών σε αυτό. Επίσης έχει την υποχρέωση να ελέγχει 
το συνεργείο του τουλάχιστον μια φορά σε ημερήσια βάση και να δίνει συνεχώς οδηγίες για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων κατά την εργασία. 
 
 
6.3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Στο εργοτάξιο θα πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού του Αναδόχου και των υπεργολάβων 
του, με τη συνδρομή των τεχνικών ασφαλείας τους και του συντονιστή ασφάλειας κατά την εκτέλεση του 
έργου. 
 
Επιβάλλεται κάθε εργαζόμενος στο έργο να έχει περάσει τη βασική εκπαίδευση ασφαλείας και να είναι 
ενήμερος για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, τις νομοθετικές υποχρεώσεις του και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνει για την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων του στο έργο και πριν από κάθε αλλαγή καθηκόντων (ΠΔ 305/96). 
 
Για την εκπαίδευση των εργαζομένων θα χρησιμοποιηθούν εγχειρίδια των εταιρειών τους (Ανάδοχος, 
υπεργολάβοι). Τα εγχειρίδια εκπαίδευσης εργαζομένων προτείνεται να καταχωρηθούν στο ΣΑΥ του 
έργου, με ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου και των Τεχνικών Ασφαλείας 
των υπεργολάβων. Οι εκπαιδεύσεις θα καταγράφονται στο Μητρώο Εκπαιδεύσεων. 
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ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

ΘΕΜΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ (ΕΣ) 

ΟΝΟΜ/ΝΟ & 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΘΕΣΗ  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΥΛΙΚΟ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΝΤΩΝ 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

6.4 ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Στο εργοτάξιο πρέπει να πραγματοποιούνται συσκέψεις με θέμα την ασφάλεια σε καθημερινή βάση, στα 
πλαίσια των καθημερινών εργοταξιακών συσκέψεων. Επίσης σε εβδομαδιαία βάση πρέπει να υλοποιείται 
σύσκεψη ασφαλείας στο εργοτάξιο με τη συμμετοχή του Εργοταξιάρχη, των Τεχνικών Ασφαλείας (και των 
ιατρών εργασίας), του Συντονιστή Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου και του ΚτΕ (εφόσον 
απαιτείται). Στη σύσκεψη πρέπει να τηρούνται πρακτικά. 
 

 

6.5 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
 
Τα αρμόδια πρόσωπα για την ασφάλεια (τεχνικοί ασφαλείας, συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση 
του έργου, γιατροί εργασίας) πρέπει να εξασφαλίζουν την απαραίτητη διαβούλευση τόσο εσωτερικά σε 
όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας στο εργοτάξιο, όσο και εξωτερικά με τους αρμόδιους φορείς και αρχές 
(Αστυνομία, ΚΕΠΕΚ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΚτΕ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/96. 
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6.6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων πρέπει να ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων 
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριμένα όταν λόγοι υγείας το απαιτούν 
πρέπει οι εργαζόμενοι να μην τρώνε, πίνουν ή καπνίζουν στο χώρο εργασίας. Επίσης μέριμνα πρέπει να 
λαμβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα 
απορρίμματα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων. 
 
Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, σε θέση εύκολα προσιτή 
σύμφωνα με το ΠΔ 1073/81. Το φαρμακείο πρέπει να επιβλέπεται από τον εκπαιδευμένο διασώστη ο 
οποίος θα αναλάβει την παροχή απλών πρώτων βοηθειών. Σοβαρότερα περιστατικά θα χειρίζονται από 
Νοσοκομειακή μονάδα της περιοχής. Για τη μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο θα χρησιμοποιείται 
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 
 

Το φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα εξής (ΠΔ 1073/81): 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Σκεύασμα για κάψιμο 3 

Εισπνεύσιμη αμμωνία 2 

Αποστειρωμένες γάζες σε κουτιά των 5 εκ, 10 εκ και 15 εκ 3 

Επίδεσμοι γάζας των 0,10Χ2,50 6 

Τριγωνικοί επίδεσμοι 1 

Λευκοπλάστ ρολλό 2 

Ψαλίδι 1 

Τσιμπίδα  

Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (CLEANSING TISSUE) 1 

Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση Μερκουροχρώμ) 1 

Υγρό σαπούνι σε πλαστική συμπιέσιμη φιάλη 1 

Ελαστικός επίδεσμος 1 

Αντισταμινική αλοιφή 1 

Σπασμολυτικό 1 

Αντιοφικός Ορός 1 

Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100 mg. (Αντισόκ) 1 

Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 5 cc2  3 

Σύριγγες πλαστικές μιας χρήσεως των 10 cc2 3 

Δισκία αντιδιαρροϊκά 1 

Δισκία αντιόξινα 1 

Φυλλάδιο με οδηγίες α΄ βοηθειών 1 

 
 
6.7 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
 
Κάθε εργαζόμενος, στην αντίληψη του οποίου υποπίπτει ένα συμβάν, άσχετα αν συμμετέχει ή όχι σε αυτό 
οφείλει να το αναφέρει στον εργοδηγό του, ο οποίος με τη σειρά το αναφέρει στον υπεύθυνο μηχανικό και 
αυτός στον Τεχνικό Ασφαλείας (και τον Ιατρό Εργασίας) του Αναδόχου ή του υπεργολάβου του. 
 
Ο τεχνικός ασφαλείας της επιχείρησης πρέπει να αναλάβει αμέσως τη διερεύνηση του συμβάντος και αν 
απαιτείται να συνεργαστεί με τον ιατρό εργασίας. Κάθε εμπλεκόμενος ή αυτόπτης μάρτυρας του 
ατυχήματος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία στον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης. 
 
Όλα τα ατυχήματα πρέπει να καταγράφονται από τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης στο Βιβλίο 
Ατυχημάτων και να αναφέρονται γραπτώς εσωτερικά στον εργοταξιάρχη και εξωτερικά προς τις αρχές 
όπως ορίζεται στη νομοθεσία. Ακολουθεί έντυπο αναγγελίας ατυχήματος στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ. 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΑΠΟ:  ………………………………………… 

 

ΠΡΟΣ: ΚΕΠΕΚ 

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΠΔ 1073/1981, άρθρο 115 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού, σας αναγγέλλουμε εργατικό ατύχημα που συνέβη σε 

εργαζόμενο της εταιρείας μας. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΑΠ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΘΕΣΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΩΡΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  

ΜΑΡΤΥΡΕΣ  

 

Για την εταιρεία …………………………………… 

 
 
6.8 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
 

Όλοι οι προμηθευτές υλικών και οι κατασκευαστές εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο 
υποχρεούνται να παρέχουν προϊόντα και εξοπλισμό τα οποία είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή  
Νομοθεσία με την οποία εναρμονίσθηκε η αντίστοιχη Ελληνική. Επίσης οφείλουν να παρέχουν κάθε 
δυνατή πληροφορία σχετικά με τις ιδιότητες και τις οδηγίες χρήσης/ εφαρμογής των προϊόντων και του 
εξοπλισμού που προμηθεύουν (Εγχειρίδια χρήσης, Βιβλία συντήρησης, MSDS, πιστοποιητικά). Επίσης 
πρέπει να είναι στη διάθεση του αρμόδιου μηχανικού οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σε θέματα ασφάλειας και γενικότερα χρήσης – λειτουργίας του εξοπλισμού – υλικών. 
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6.9 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Σε όλους του χώρους του εργοταξίου θα υπάρχουν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. Επίσης σε όλους τους 
χώρους με ειδικές απαιτήσεις θα τοποθετηθούν επιπλέον πυροσβεστήρες κατάλληλου τύπου. Οι θέσεις 
των πυροσβεστήρων πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με το ΠΔ 105/95. 
 
Σε περίπτωση εμφάνισης πυρκαγιάς κοντά σε δίκτυα υπό ηλεκτρική τάση, επιβάλλεται η διακοπή του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Για την κατάσβεση φωτιάς με πυροσβεστήρες πρέπει να επισημανθούν τα εξής: 

• Η χρήση περισσοτέρων του ενός πυροσβεστήρων είναι πιο αποτελεσματική από τη διαδοχική χρήση 
αυτών. 

• Η κατάσβεση της πυρκαγιάς να γίνεται πάντα προς τη κατεύθυνση του ανέμου. 

• Για πυρκαγιές σε επιφάνειες υγρών η κατάσβεση να αρχίζει από τη βάση παράλληλα προς την 
καιγόμενη επιφάνεια. 

• Για πυρκαγιές από λάδια ή καύσιμα η κατάσβεση είναι πιο αποτελεσματική από πάνω προς τα κάτω. 

• Σε κλειστούς χώρους η χρήση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως μπορεί να δημιουργήσει αποπνικτική 
ατμόσφαιρα και προβλήματα στην όραση. 

• Σε ανοιχτούς χώρους η χρήση πυροσβεστήρων CO2 μπορεί να μην είναι αποτελεσματική (ρεύματα 
αέρα). 

• Τα καιγόμενα στερεά πρέπει να καλύπτονται από όλες τις πλευρές. 

• Η εκτόξευση νερού όταν γίνεται (κυρίως σε στερεά υλικά) πρέπει να είναι συνεχής και με πίεση. 

• Γενική αρχή είναι η κατασβεστική ουσία να κατευθύνεται στην εστία της φωτιάς και όχι στις φλόγες. 
 

 

6.10 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
 
Στο Έργο πρέπει να υλοποιείται πρόγραμμα ελέγχων – επιθεωρήσεων που θα αναπτυχθεί από το 
Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου με τη συνδρομή των Τεχνικών Ασφαλείας κάθε 
επιχείρησης. Το πρόγραμμα εκτός των καθημερινών ελέγχων ρουτίνας πρέπει να προβλέπει και 
προγραμματισμένους ελέγχους οι οποίοι θα καταγράφονται. Το πρόγραμμα ελέγχων πρέπει να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα κάθε συνεργείο θα ελέγχεται τουλάχιστον μια 
φορά σε εβδομαδιαία βάση από το Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, για λογαριασμό 
του Αναδόχου και τουλάχιστον μια φορά σε ημερήσια βάση από τον εκπρόσωπο του υπεργολάβου στο 
εργοτάξιο. 
 
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες πρέπει να υποβάλλονται στον 
Εργοταξιάρχη μέσω σχετικών αναφορών και μέσω του Βιβλίου Υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας (και 
του ιατρού εργασίας του Αναδόχου), των πινάκων ελέγχων και αναφορών ασφάλειας. 
 
Τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται ως διορθωτικές ενέργειες των υποδείξεων πρέπει να 
καταχωρούνται αντίστοιχα, ώστε να κλείνει ο έλεγχος. 
 
 
6.11 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
 
Όταν κάθε δυνατό μέτρο προστασίας έχει ληφθεί και οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε εναπομείναντες 
κινδύνους, τότε χρησιμοποιούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Συνεπώς τα ΜΑΠ αποτελούν 
την τελευταία λύση προστασίας των εργαζομένων. 
 
Παρόλα αυτά η χρήση κράνους και παπουτσιών είναι υποχρεωτική για όλους στο εργοτάξιο, 
ανεξαρτήτως απασχόλησης. Τα ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους από τους οποίους 
πρέπει να προστατέψουν, να καλύπτουν τις εργονομικές απαιτήσεις, να λαμβάνουν υπόψη τα 
ανθρωπομετρικά μεγέθη, να είναι συμβατά μεταξύ τους σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα 
και να είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΝ και επισήμανση CE). Η 
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επιλογή των ΜΑΠ πρέπει να γίνεται από τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης, με τη βοήθεια του 
συντονιστή ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Τα ΜΑΠ πρέπει να διανέμονται στο προσωπικό, από τον εκπρόσωπο του υπεργολάβου (τον αποθηκάριο 
για τον Ανάδοχο), πριν την εκτέλεση της εργασίας. Η διανομή των ΜΑΠ πρέπει να είναι ενυπόγραφη. Η 
χρήση των ΜΑΠ πρέπει να επιβλέπεται από τους επί τόπου υπεύθυνους και τυχόν προβλήματα πρέπει 
να αναφέρονται στον Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
ενημερώνονται, κατά τη διανομή, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τη χρήση, συντήρηση, 
αποθήκευση, αντικατάσταση και τελική παράδοση των ΜΑΠ. 
 
Στο Εργοτάξιο θα αναρτηθούν πινακίδες που υποδεικνύουν τη χρήση συγκεκριμένων ΜΑΠ. Όλοι πρέπει 
να συμμορφώνονται με αυτές πριν την είσοδό τους στο συγκεκριμένο χώρο. Οι πινακίδες έχουν γαλάζιο 
φόντο και λευκή απεικόνιση του απαιτούμενου ΜΑΠ. 
 
Όλα τα ΜΑΠ δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο ή είδος προστασίας. Πχ υπάρχουν γάντια για προστασία από 
χημικά, ηλεκτρισμό, κοψίματα, θερμοκρασία. 
 
 
6.12 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Για την πληροφόρηση των εργαζομένων πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ασφαλείας στους χώρους του 
εργοταξίου. Η σήμανση θα τοποθετηθεί με ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του 
έργου. Η σήμανση ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται έγκαιρα, να είναι ευκρινής, σαφής και να μην 
έρχεται σε αντίθεση με άλλα σήματα. Η σήμανση πρέπει επίσης να συντηρείται και να αποσύρεται 
έγκαιρα όταν δεν βρίσκεται σε ισχύ πλέον. Η σήμανση ασφάλειας πρέπει να παρέχει σαφή πληροφόρηση 
σχετικά με: 

1. Απαγόρευση, 
2. Υποχρέωση, 
3. Απαραίτητα ΜΑΠ, 
4. Προειδοποίηση, 
5. Πυρασφάλεια και 
6. Εξόδους διαφυγής. 

 
Η συμμόρφωση με τη σήμανση είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος δεν επιτρέπεται να 
μετακινεί ή να την καταστρέφει. 
 
Η επεξήγηση των πινακίδων στο κάτω μέρος τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και βοηθάει στην κατανόηση 
των απεικονίσεων. 
 
Στο Παράρτημα 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας, καθώς και κινήσεις σηματωρού, 
σύμφωνα με το ΠΔ 105/1995 και πινακίδες οδικής σήμανσης. 
 
 
6.13 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 
ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων προτείνονται (εφόσον 
επηρεάζουν τις εργασίες): 

• Να καθοριστούν διαλείμματα διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν. 

• Να γίνει μετακύληση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις 
μεσημεριανές το καλοκαίρι). 

• Να διακόπτονται οι εργασίες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, ψύχος, 
θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

• Να παρέχεται στους εργαζόμενους πόσιμο δροσερό νερό (10-15C) σε συνθήκες καύσωνα και ζεστά 
ροφήματα σε συνθήκες ψύχους. 
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• Ο υπεύθυνος του συνεργείου να προγραμματίσει τις εργασίες που συνεπάγονται υψηλή θερμική 
καταπόνηση εκτός θερμοκρασιακών αιχμών, να μετακυλήσει και να ενισχύσει το ωράριο ώστε να 
υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα. 

 
 

7) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
 
7.1 Πιθανές καταστάσεις 
 
Οι πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται να συμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής 
είναι κατάπτωση πρανών εκσκαφών εργατικό ατύχημα, τροχαίο ατύχημα, πλημμύρα, πυρκαγιά και 
σεισμός. 
 
 
7.2 Κατάπτωση πρανών εκσκαφών 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης πρανών τα συνεργεία πρέπει να διακόψουν άμεσα την εργασία και να 
απομακρυνθούν σε ασφαλές σημείο. Οι εργοδηγοί είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν αν υπάρχουν 
εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι σε όγκους χωμάτων. 
 
Η επιστροφή στις θέσεις εργασίας θα γίνει μόνο μετά από λεπτομερή εξέταση των πρανών από αρμόδιο 
πρόσωπο και σχετική εντολή του Διευθυντή Έργου. 
 
 
7.3 Εργατικό ατύχημα 
 
Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργαζόμενος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον εργοδηγό του. 
Αυτός στη συνέχεια εξετάζει αν χρειάζεται παροχή α΄ βοηθειών και αν πρέπει ο παθών να μεταφερθεί στο 
χώρο παροχής α΄ βοηθειών ή πρέπει να έρθει ο/η νοσηλευτής στο χώρο του ατυχήματος. Ο/η 
νοσηλευτής παρέχει α΄ βοήθειες αναλόγως της περίπτωσης και σε συνεργασία με τον εργοδηγό ειδοποιεί 
το ΕΚΑΒ. Αφού παρασχεθούν α΄ βοήθειες, αν χρειάζονται, ο εργοδηγός ενημερώνει το συντομότερο τον 
υπεύθυνο μηχανικό, και αυτός τον συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου, τον τεχνικό 
ασφαλείας, και τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης. Ο εργοδηγός οφείλει να διατηρήσει το χώρο του 
ατυχήματος ανέπαφο μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος μηχανικός, ο τεχνικός 
ασφαλείας ή ο συντονιστής ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου και αυτός με τη σειρά του τους αρμόδιους 
φορείς εντός 24 ωρών. 
 
 
7.4 Τροχαίο ατύχημα 
 
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος όποιος το αντιληφθεί οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον εργοδηγό 
του. Αυτός στη συνέχεια εξετάζει αν χρειάζεται παροχή α΄ βοηθειών και αν πρέπει ο (οι) παθών(τες) να 
μεταφερθεί(ουν) στο χώρο παροχής α΄ βοηθειών ή πρέπει να έρθει ο/η νοσηλευτής στο χώρο του 
ατυχήματος. Ο/ η νοσηλευτής παρέχει α΄ βοήθειες αναλόγως της περίπτωσης και σε συνεργασία με τον 
εργοδηγό ειδοποιεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα ο εργοδηγός αναλαμβάνει τη σήμανση προειδοποίησης των 
διερχόμενων οδηγών. Αφού παρασχεθούν α΄ βοήθειες, αν χρειάζονται, ο εργοδηγός ενημερώνει το 
συντομότερο τον υπεύθυνο μηχανικό, και αυτός τον συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου, 
τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας. Ο εργοδηγός οφείλει να διατηρήσει το χώρο του 
ατυχήματος ανέπαφο μέχρι να διερευνηθεί το ατύχημα από το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας. Στη συνέχεια 
ο υπεύθυνος μηχανικός, ο τεχνικός ασφαλείας ή ο συντονιστής ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου και 
αυτός με τη σειρά του τους αρμόδιους φορείς εντός 24 ωρών σε περίπτωση που το ατύχημα θα 
προκαλέσει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες (το τμήμα της τροχαίας πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα). 
 
 
7.5 Πλημμύρα 
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Ο αρμόδιος μηχανικός και ο εργοδηγός πρέπει να ελέγξουν αν η πλημμύρα ή οι κατολισθήσεις 
δημιουργούν προβλήματα στις εκσκαφές και στα φρεάτια, τα χωματουργικά (επιχώσεις), τις προσβάσεις 
και τον εξοπλισμό του εργοταξίου. Στη συνέχεια πρέπει να διακόψουν τις εργασίες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, να εξασφαλίσουν εξοπλισμό και υλικά, να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους σε ασφαλή χώρο 
και καταμετρούν για τυχόν εναπομείναντες στο χώρο εργασίας. 
 
Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν συμμετοχή τους σε 
εργασίες διευθέτησης χειμάρρων και απομάκρυνσης προϊόντων κατολισθήσεων. 
 
 
7.6 Πυρκαγιά 
 
Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς σε χώρο του εργοταξίου, οι άμεσα εμπλεκόμενοι, ανεξαρτήτως 
αρμοδιοτήτων οφείλουν να ειδοποιήσουν άμεσα τους γύρω, να μεριμνήσουν για τη διακοπή του 
εργοταξιακού ηλεκτρικού ρεύματος, να χρησιμοποιήσουν τους πλησιέστερους πυροσβεστήρες για την 
κατάσβεση και να απομακρύνουν από τον χώρο τα εύφλεκτα υλικά. Ο εργοδηγός οφείλει να ειδοποιήσει 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αν χρειαστεί, και να αναλάβει την εκκένωση του χώρου. Τέλος πρέπει να 
παρέχει, όπως και κάθε άλλος στο εργοτάξιο, κάθε δυνατή βοήθεια στους πυροσβέστες. 
 
 
7.7 Σεισμός 
 
Σε περίπτωση σεισμού τα συνεργεία πρέπει να διακόψουν άμεσα την εργασία. Οι εργοδηγοί είναι 
υπεύθυνοι να συγκεντρώσουν το προσωπικό τους και να το οδηγήσουν σε ασφαλή χώρο μακριά από το 
τεχνικό. Κατόπιν πρέπει να καταμετρήσουν για τυχόν εναπομείναντες. Στη συνέχεια πρέπει να 
ειδοποιήσουν το Διευθυντή Έργου για τον αριθμό και την κατάσταση της υγείας του προσωπικού τους. 
 
Η επιστροφή στις θέσεις εργασίας θα γίνει μόνο μετά από λεπτομερή εξέταση τους από αρμόδιο 
πρόσωπο και σχετική εντολή του Διευθυντή Έργου. 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ(Α) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

I1 ΚτΕ   

I2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ   

I3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  

I4 ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

I5 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ   

I6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ   

I7 ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

E1 EKAB   

E2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ    

E3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ   

E4 EKAM   

E5 ΣΤΡΑΤΟΣ   

E6 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

A1 ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

A2 Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ 

A3 Ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ 

A4 Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΕΚΑΒ 

A5 ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΣ 

ΑΡΧΕΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ κτλ) 

A6 Ο ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

A7 O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟY ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ    4/ 3    /2022 
   
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΡ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
ΕΤΟ

Σ 
ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων. 

    

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων δια 
φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως. 

1974 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με τις 
Γ1/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με την 
Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό 
τάση. 

1976 337/A N. 495/76 Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και 
άλλων τινών ποινικών διατάξεων. 

1977 128/A Π.Δ. 413/77 Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών. 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Δ. 17/78 

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. Δ/τος περί ασφάλειας 
εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 
 

1978 20/Α Π.Δ. 95/78 Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων. 
. 

1978 47/Α Π.Δ. 216/78 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την 
μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων 
οχημάτων. 
. 

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ’ 
αρ.115 συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας» (78/610/ΕΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού 
μηχανικού/ διορθώσεις σφαλμάτων. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων 
έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις 
οικοδομικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας « που αφορά 
τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» και τη 
ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας 

1985 212A N. 1568/85 Νόμος Πλαίσιο 
 

1985 280/B ΥΑ 2στ/1539/85 Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού & των 
εργαζόμενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 
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1986 570/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
56206/1613 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 11ης Ιουλίου 
1985. 
 

1986 135/Α Π.Δ. 307/86 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους. 

1987 54/A Π.Δ. 94/87 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό 
μόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία. 

1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια 
οικοδόμων και εν γενεί τεχνικών έργων. 
 

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. 
 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά 
έργα. 
 

1987 624/Β ΥΑ 
Β/19338/1944/87 

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 
 

1987 624/Β ΥΑ 
Β/19339/1945/87 

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, κατασκευασμένες 
από κεκραμμένο ή μη αλουμίνιο. 
. 

1987 625/Β ΥΑ Β/1934/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα. 
 

1988 31/A Π.Δ. 70Α/88 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία. 

1988 138/A Π.Δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) και 
Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του 
Ν 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων»  
 

1988 751/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
69001/1921 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή  τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος 
 

1989 567/B ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση και άλλες 
διατάξεις. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η 
υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και 
/ή ορισμένων δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ). 
 

1989 106/Α ΠΔ 225/89 Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα. 

1989 59/Δ ΥΑ 3046/304/89 Κτιριοδομικός Κανονισμός. 

1990 11/A Π.Δ 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων.[ΤΡ.Π.Δ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών για την 
απασχόληση των ανήλικων. 
 

1991 180/A Π.Δ. 499/91 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.31/90 
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1991 38/A Π.Δ. 85/91 Προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που διατρέχουν 
λόγο της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ. 
 

1991 138/Β KΥΑ 
8243/1113/8.3.91 

Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 
 

1991 431/Β ΥΑ 12479 
Φ17/414/91 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 
90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά 
με απλά δοχεία πίεσης. 
 

1991 487/Β ΥΑ Β./15233/3.7.91 Σχετικά με συσκευές αερίου. 
 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου 
προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. 
 

1992 74/A Π.Δ. 157/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις 
του Ν 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ. 
 

1993 34/A Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση προς 
την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
 

1993 160/A Π.Δ. 377/93 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ 
και 91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996). 
 

1993 187/B Αρ. Οικ. 
Β.4373/1205/93 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ 
Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα 
ατομικής προστασίας. 
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/9

3 

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων 
πίεσης και συσκευών αερίου. 
 

1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/9

3 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/9

3 

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των 
δοχείων πίεσης και των συσκευών αερίου. 
 

1994 220/A Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά 
την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ 
 

1994 220/A Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 
 

1994 221/A Π.Δ. 397/94 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 
τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK. 

1994 221/A Π.Δ. 398/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία για 
τη χρήση σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/70/ΕΟΚ. 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ  – Β ΦΑΣΗ 

 

Σ.Α.Υ.  43 

1994 221/A Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται 
με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/394 ΕΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής απόφασης 
τω υπουργών Εθν. Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασίας σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 

1994 977/B Υ.Α. 
20769/6285/1994 

Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β), κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά δοχεία πίεσης σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για τη χρήση της σήμανσης «CE» (EEL 
220/30-8-93). 

 

1995 6/A Διορθ. Σφ. 1995 Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 
397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 
λόγο έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Δ. 18/96 Τροποποίηση του Π.Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ. 
 

1996 212/A Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.  
 

1996 155/Β Αποφ. 7568 
Φ.700.1/96 

Πυροσβεστική Διάταξη 7/1996 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας 
κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών. 

 

1997 150/Α Π.Δ. 174/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 186/95 

1997 150/Α Π.Δ. 175/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 70α/ 88 

1997 150/Α Π.Δ 176/97 Μέτρα  για  την  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  
εργασία  των  εγκύων, λεχώνων  και  γαλουχουσών  εργαζομένων , 
σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  92/85/ΕΟΚ 
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1997 113/Β αρ. οικ. 
Β.5261/190/97 

Τροποποίηση της Β 4373/1205/11-3-93 (187/Β/23-3-93) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ. 

 
1998 67/Α Π.Δ 62/98 Μέτρα  για  την  προστασία  των  νέων  κατά  την  εργασία  , σε  

συμμόρφωση  με  την  οδηγία  94/33/ΕΚ 

1999 9/Α Π.Δ. 15/99 Τροποποίηση  του  π.δ  ΄΄Προστασία  των  εργαζομένων  από  
κινδύνους  που  διατρέχουν  λόγω  της  έκθεσης  τους  σε  
βιολογικούς  παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  συμμόρφωση  με  
τις  οδηγίες  90/679/ΕΟΚ  και  93/88/ΕΟΚ’’  (97/Α) όπως  
τροποποιήθηκε  με  το  π.δ  174/97 (150/Α) σε  συμμόρφωση  με  
τις  οδηγίες  97/59/ΕΚ  και  97/65/ΕΚ  της  Επιτροπής. 

1999 94/Α Π.Δ. 88/99 Ελάχιστες  προδιαγραφές  για την  οργάνωση  του  χρόνου  
εργασίας  σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  93/104/ΕΚ 

1999 94/Α Π.Δ. 89/99 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94  ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  
ασφάλειας  και  υγείας  για  τη  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  
εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄  (220/Α) σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95.63/ΕΚ  του  Συμβουλίου 

1999 94/Α Π.Δ. 90/99 Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών 
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και 
συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 77/93 (34/Α). 
 

1999 102/Α Π.Δ. 95/99 Όροι ίδρυσης  και  λειτουργίας  Υπηρεσιών  Προστασίας  και  
Πρόληψης 

1999 134/Α Π.Δ. 136/99 Οργάνωση  Υπηρεσιών  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας. 

1999 57/Α Ν. 2696/99 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

1999 987/Β ΚΥΑ αρ. οικ. 
16289/330/99 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον 
εξοπλισμό υπό πίεση. 
 

2000 111/Α Π.Δ. 127/00 Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  π.δ  399/94 ΄΄ Προστασία  
των  εργαζομένων  από  τους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  
έκθεση  σε  καρκινογόνους  παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  του  Συμβουλίου  90/394/ΕΚ΄΄ ( 
221/Α) σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  97/42-ΕΚ  του  
Συμβουλίου. 

2000 241/Α Π.Δ. 304/00 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94 ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  
ασφάλειας  και   υγείας  για  την  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  
εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) 
όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ 89/99΄΄Τροποποίηση  του  
π.δ 395/94 σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95/63/ΕΚ  του  
Συμβουλίου΄΄(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)      
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2000 1176/Β ΑΠ. οικ 433 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου. 

2001 227/Α Π.Δ. 338/01 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 

2001 227/Α Π.Δ. 339/01 Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86. 

2001 266/Β ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177 Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 

2001 686/Β ΑΠ. ΔΕΕΠΠ/οικ 85 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων 
για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της 
μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο. 

2002 16/Β ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889 Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

2003 44/Α Π.Δ. 43/03 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 399/94 «προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 
(E.E.L 138/01-06-1999). 

2003 111/Α Ν. 3144/03 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 

2003 946/Β ΥΑ 502/9-7-2003 Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 708/Β ΚΥΑ αρ. 
Δ13ε/4800/03 

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου 
Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, 
ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ). 

2003 946/Β ΥΑ αρ. πρ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03 

Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών 
έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 1186/Β ΚΥΑ αρ. οικ. 
15085/593/03 

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 

2004 121/Α Π.Δ. 155/04 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 

2005 227/Α Π.Δ. 176/05 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 
φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2002/44/ΕΚ. 

2006 159/Α Π.Δ. 149/06 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 
2003/10/ΕΚ. 

2007 202/Α Π.Δ. 162/07 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους, κατά τροποποίηση του Π.Δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ. 
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2018 187/Α` 
5.11.2018 

Π.Δ. 99/2018 Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα 
 
 

 
2014 

1241/Β` 
15.5.2014 

Υ.Α. 
14867/825/2014 

Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα 

2014 85/Α` 
7.4.2014 

Ν. 4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις 

2013 2605/Β` 
15.10.201

3 

 Υ.Α. οικ. 
55174/2013 

 
Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες 
για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 

2013 122/Α` 
31.5.2013 

Ν. 4156/2013 Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής 
Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

2012 /-- 
15.10.201

2 

Εγκ. 27/2012 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά 
τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα 
«απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 

2012 /-- 
27.3.2012 

 

Αρ. Πρωτ. 
10201/2012 

Θεώρηση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας 

2011 249/Α` 
25.11.201

1 

Ν. 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 
λοιπές διατάξεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Α1 ΕΝΑΡΞΗ  

Προσοχή 

Ανάληψη 
καθοδήγησης 

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται 
σε έκταση και οι παλάμες 
είναι εστραμμένες προς τα 
εμπρός. 

 

Α2 ΣTOΠ  

Διακοπή 

Τέλος της 
κίνησης 

Ο δεξιός βραχίονας 
τεντωμένος προς τα άνω, η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη 
προς τα εμπρός. 

 

Α3 ΤΕΛΟΣ 

των ενεργειών 

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα 
στο ύψος του στήθους. 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ Ο δεξιός βραχίονας είναι 
τεντωμένος προς τα άνω και η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς 
τα εμπρός διαγράφει αργά ένα 
κύκλο. 

 

Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ Ο δεξιός βραχίονας είναι 
τεντωμένος προς τα κάτω και η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς 
το εσωτερικό διαγράφει αργά 
έναν κύκλο. 

 

Β3 ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Με τα χέρια καθορίζεται η 
απόσταση. 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες 
διπλωμένους και τις παλάμες 
εστραμμένες προς το εσωτερικό, 
το πρόσθιο μέρος των βραχιόνων 
εκτελεί κινήσεις αργές προς το 
σώμα. 

 

Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες 
διπλωμένους και τις παλάμες 
εστραμμένες προς τα έξω, το 
πρόσθιο μέρος των βραχιόνων 
εκτελεί κινήσεις αργές 
απομακρυνόμενες από το σώμα. 

 

Γ3 ΔΕΞΙΑ 

ως προς τον 
σηματωρό 

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο 
περίπου οριζοντίως, η παλάμη 
του δεξιού χεριού βλέπει προς τα 
κάτω και εκτελούνται μικρές 
αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση 
αυτή.  

Γ4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ως προς τον 
σηματωρό 

Με τον αριστερό βραχίονα 
τεντωμένο περίπου οριζοντίως 
και την παλάμη του αριστερού 
χεριού εστραμμένη προς τα κάτω 
εκτελούνται μικρές αργές κινήσεις 
κατά τη διεύθυνση αυτή.  

Γ5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Με τα χέρια καθορίζεται η 
απόσταση. 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Δ1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

επείγουσα 
διακοπή ή 
στάση 

Οι δύο βραχίονες είναι τεντωμένοι 
προς τα άνω και οι παλάμες 
εστραμμένες προς τα εμπρός. 

 

Δ2 ΤΑΧΕΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες 
που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται με ταχύτητα 

  

Δ3 ΒΡΑΔΕΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες 
που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται με μεγάλη βραδύτητα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

  ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
α/α 
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•Αποτελέσματα  
ελέγχων ή δοκιμών 

•Υποδείξεις 
οργάνου αρμόδιου 
για έλεγχο 
(Επιθεωρητής 
εργασίας κλπ) • Οι υπόχρεοι για τη 

διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή 
δοκιμών για ό,τι 
αφορά τα 
αποτελέσματα των 
ελέγχων ή δοκιμών . 

•Αναφορές 
τακτικών και 
έκτακτων 
επιθεωρήσεων 

•Καταλληλότητα 
ικριωμάτων 

•Έλεγχοι και 
επανέλεγχοι των 
ανυψωτικών 
μηχανημάτων 

• Το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου  
(επιθεωρητής 
εργασίας κ.λ.π.)  

* Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) οφείλεται να τηρείται στα εργοτάξια του άρθρου 3 παρ. 12 του ΠΔ 305/96 
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α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2 
Βιβλίο 
υποδείξεων 
Τεχνικού 
Ασφαλείας 

• Υποδείξεις του 
Τεχνικού 
Ασφαλείας (Τ.Α.)  
σχετικά με την 
υγιεινή και 
ασφάλεια της 
εργασίας και την 
πρόληψη των 
εργατικών 
ατυχημάτων. 
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 •Π.Δ. 17/96                                                                                                                                                                     
( άρθρο 15) 
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• Μέτρα  για την 
αποτροπή 
επανάληψης 
παρόμοιων 
ατυχημάτων κατά 
την κατσκευή του 
έργου. 

• Υποδείξεις του 
γιατρού εργασίας 
προς τον εργοδότη, 
τους εργαζόμενους 
/ εκπροσώπους 
τους, για τα μέτρα 
που πρέπει να 
λαμβάνονται για 
την σωματική και 
ψυχική υγεία των 
εργαζομένων. • 
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3 
Βιβλίο 

ατυχημάτων 

Αίτια και  
περιγραφή  
ατυχημάτων 

• Π.Δ. 17/96  
(άρθρο 8, 
παρ.2.β) 

Ο 
Εργοδότης 

• Π.Δ. 17/96  
(άρθρο 8, 
παρ.2.β) 

* Ο Τεχνικός 
Ασφάλειας  

    

    

    

* Υποχρέωση απασχόλησης Τεχνικού  και Γιατρού Ασφαλείας έχουν τα εργοτάξια σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 1568/85 και το άρθρο 4 του ΠΔ 17/96. 

 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ  – Β ΦΑΣΗ 

 

Σ.Α.Υ.  62 

ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

      
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

              

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 
Κατάλογος 
εργατικών 

ατυχημάτων 

Εργατικά 
ατυχήματα με 
συνέπεια για 
τον εργαζόμενο 
ανικανότητα 
εργασίας πέραν 
των τριών 
εργάσιμων 
ημερών 
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Ιατρικός 
φάκελος για 

κάθε 
εργαζόμενο 

Ατομικό 
βιβλιάριο 
επαγγελματικού 
κινδύνου όπου 
αναγράφονται 
τα 
αποτελέσματα 
των ιατρικών 
εργαστηριακών 
εξετάσεων κάθε 
φορά που 
εργαζόμενος 
υποβάλλεται σε 
αντίστοιχες 
εξετάσεις. 
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Σημείωση:          

Ο  ορισμός  του  εργοδότη  αναφέρεται στην παρ.4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 305/96 ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και   υγείας  που  πρέπει  να  
εφαρμόζονται  στα  προσωρινά  ή  κινητά  εργοτάξια σε  συμμόρφωση  προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ΄΄   
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

α/α ΤΙΤΛΟΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1 
Άδεια -έγκριση     /                                                                                                                                              
Άδεια κυκλοφορίας* 

• ΠΔ 305/96 (Άρθρο 12 
Παράρτημα IV, Μέρος Β, 
Τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 / 8.5)                                                                         
• Π.Δ. 304/00 (άρθρο 2) 
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• ΠΔ 305/96                                                                                                                                                                     
(άρθρα 8 και 9)  
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σ
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γ
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σ
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ς
 

• ΠΔ 305/96                                                                                                                                                           
(άρθρο 13)                                                                                                                                                                 

• ΠΔ 304/2000                                                                                                                                                         
(άρθρο 10) 

2 Αποδεικτικά στοιχεία 
ασφάλειας 

Ως ανωτέρω Ως ανωτέρω Ως ανωτέρω 

3 Αποδεικτικά πληρωμής  
τελών κυκλοφορίας 

Ως ανωτέρω Ως ανωτέρω Ως ανωτέρω 

4 
Άδειες χειριστών 
μηχανημάτων** 

• ΠΔ 305/96 (Παράρτημα 
IV Μέρος Β, Τμήμα ΙΙ, 

παρ.8.2 και 8.1.γ)                                                                                   
• ΠΔ 89/99 (Παράρτημα 

ΙΙ, παρ. 2.1)  

Ως ανωτέρω 
• ΠΔ 305/96                                                                                                                                                                                       
(άρθρο 13) 

5 

Βιβλιάριο προληπτικού 
ελέγχου και συντήρησης 
εξοπλισμού εργασίας 
(μηχανημάτων έργων) 
όταν προβλέπεται. 

• ΠΔ 395/94 (άρθρο 9, 
παρ.2.20)                                                                                                                              
• ΠΔ 89/99 (άρθρο 4α, 
παρ. 3 & 6) 

• ΠΔ 395/94 (άρθρο 4)                                                                                                                                                          
• ΠΔ 89/99 (άρθρο 2, 
παρ. 4) 

• ΠΔ 395/94                                                                                                                                                               
(άρθρο 10) 

6 

Οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης ανυψωτικών 
μηχανημάτων και 
αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης ελέγχων 

• ΚΥΑ 15085/593/2003      
( ΦΕΚ 1186Β/2003 ) 

(άρθρο 3)  

• ΠΔ 305/96                                                                                                                                                                 
(άρθρα 8 και 9)  

• 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομ/κής 
Πολιτικής (ΥΠ.ΑΝ) 
• Επιθεωρήσεις Εργασίας                                                                                                                                           
• ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13 και 
ΔΤΥ Νομ/κών 
Αυτοδιοικήσεων  

• ΚΥΑ 
15085/593/2003        
( ΦΕΚ 1186Β/2003 ) 
(άρθρο 5, παρ 6)  

7 

Πιστοποιητικά 
Επανελέγχου 
ανυψωτικών 
μηχανημάτων 

• ΚΥΑ 15085/593/2003      
( ΦΕΚ 1186Β/2003 ) 

(άρθρο 4, παρ 7)  

• ΠΔ 305/96                                                                                                                                                                 
(άρθρα 8 και 9)  

Ως ανωτέρω Ως ανωτέρω 

* Η άδεια κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργων πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα        **Η άδεια χειριστού μηχανήματος έργου συνοδεύει τον χειριστή   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ορισμός του εργοδότη αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 305/96 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/59/ΕΟΚ΄΄  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου. 

 

 

Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, 

θερμών,  υγρών ή αερίων 

 

Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων (εντοπισμός –μεταφορά 

δικτύων κτλ ) 

 

Σχέδιο διάσωσης- 

έξοδοι κινδύνου- 

ζώνες κινδύνου-θύρες– 

οδοί κυκλοφορίας- 

σχεδιασμός χώρων εργασίας 

 

Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας 

 κατά την εργασία (ΜΑΠ) 

 

 

 

 

Πυρόσβεση-αντιμετώπιση πυρκαϊών 

 

 

 

Χώροι υγιεινής και υγειονομικός 

εξοπλισμός 

 

Α΄ Βοήθειες-Φαρμακείο 

 

 

ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μέρος Α, §3&18.1) 

ΠΔ 105/95  

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 93&95) 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79)  

ΠΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μέρος Α, §2  

& μέρος Β, τμήμα II, §2) 

 

Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20) 

ΠΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §3,9,10  

& μέρος Β, §8,9) 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.θ) 

 

 

ΠΔ 396/94 (αρ. 4-10, παρ.I,II,III.) 

Ν 1430/84 (αρ.16&18) 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.Β.4373/1205/93) 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94) 

ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97) 

 

ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §4) 

ΠΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV) 

ΠΔ 1073/81(αρ. 96) 

 

ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α,§ 14) 

 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μέρος Α,§.13) 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 110) 
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Απαιτήσεις σήμανσης εκτελουμένων 

έργων εντός και  εκτός κατοικημένων 

περιοχών. 

 

 

 

 

 

Σήμανση εργασιών που εκτελούνται 

στις οδούς-εγκατάσταση μέσων 

σήμανσης και σηματοδότησης-τήρηση 

μέτρων ασφάλειας από τους 

εργαζόμενους-υποχρεώσεις κατά την 

εκτέλεση εργασιών και εναπόθεση 

υλικών στις οδούς-κατάληψη τμήματος 

οδού και πεζοδρομίου. 

 

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας 

(ΜΑΠ) 

 

ΥΑ  αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003  

*(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης 

Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός 

κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια). 

 

 

 

 

Ν 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47,48)  

Κώδικας Οδικής  Κυκλοφορίας  ( ΚΟΚ). 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔ  396/94  (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ)  

ΠΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108) 

Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού 

ανυψωτικών μηχανημάτων-Γενικές 

διατάξεις 

 

Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχανήματα. 

 

Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών 

μηχανημάτων 

 

Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών 

μηχανημάτων 

 

Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα  

 

Κανονισμός Ελέγχων ανυψωτικών 

μηχανημάτων (πιστοποιητικά 

καταλληλότητας)  

 

Οδηγίες χειρισμού μηχανημάτων με τη 

βοήθεια σημάτων με χειρονομίες 

 

Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου 

σκυροδέματος 

 

Έλεγχος λειτουργίας και χειρισμού 

μηχανημάτων (χωματουργικών 

διακίνησης υλικών), οχημάτων, 

εγκαταστάσεων, μηχανών, εξοπλισμού 

εργασίας. 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 7) 

Ν 1430/84 (αρ. 11-15) 

 

 

ΠΔ  1073/81 (αρ. 52 – 57) 

 

  ΠΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63) 

          

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)        

  

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 70,71) 

 

ΚΥΑ  (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/25-8-03)  

 

 

 

ΠΔ 105/95 (παρ.IX) 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)         

 

 

ΠΔ 305/96 (αρθ.12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ,    § 8 και 9) 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 45 -51)  

Ν 1568/85   (αρ. 22 , 23) 

ΠΔ 395/94 (αρ. 3 – 9) 

ΠΔ 89/99 

ΠΔ 304/2000 

ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 

ΚΥΑ  (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03) 

ΠΔ 377/93  

ΠΔ 18/96  

ΠΔ 31/90     

ΠΔ 499/91 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους. 

 

Προκαταρκικές διαδικασίες (γενικός έλεγχος κτιρίου, έλεγχος 

παροχών, έλεγχος ύπαρξης κατασκευών από αμίαντο, επικίνδυνων 

υαλοπινάκων κλπ.) 

Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης. 

 

Γενικά προστατευτικά μέτρα 

 

 

Προστασία εργαζομένων, κοινού και γειτονικών κτιρίων 

 

Πρόσθετα  μέτρα  για  κατεδαφίσεις με  τα χέρια,με μηχανικά μέσα 

και  με εκρηκτικά. 

 

 

Κατεδαφίσεις-Αποξηλώσεις με φλόγα αερίου. 

 

Απομάκρυνση δεξαμενών - δοχείων ευφλέκτων  ή τοξικών ουσιών,ή 

τμημάτων κατασκευών που περιέχουν αμίαντο. 

 

Ομαδικές κατεδαφίσεις - Άρση ερειπίων. 

Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις  ειδικών έργων  ή στοιχείων έργων 

(έργων εξ  ωπλισμένου σκυροδέματος ή προεντεταμένου,έργων  

φερομένων υπό μεταλλικού  

 σκελετού και θολωτών  ή αψιδωτών κατασκευών). 

 

Απαιτήσεις για τα σταθερά μεταλλικά ικριώματα  που 

χρησιμοποιούνται για κατεδαφίσεις με εργαλεία χειρός 

κατακορύφων στοιχείων  πάνω των τεσσάρων (4.00) μ., εσωτερικών 

τοίχων μεγάλου πάχους και ύψους, δοκών ανεξαρτήτως ύψους. 

 

Απαιτήσεις  για κατεδαφίσεις  με  μηχανικά  μέσα (επιμελής 

απόκληση της επικίνδυνης περιοχής , προστασία εκ της 

καταπτώσεως ). 

 

Χρήση Ατομικών Μέσων Προστασίας ( ΜΑΠ ) (προστασία 

κρανίου, ποδιών, ματιών, χεριών  κ.λ.π). 

 

 

Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη). 

 

Ειδικά μέτρα ασφάλειας σε κατεδαφίσεις κτιρίων ή κατασκευών που 

περιέχουν εύθρυπτα μονωτικά υλικά από αμίαντο. 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ. 31245 /93 

 (αρ.2.1,11) 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-25) και 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.2.2) 

    

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 3) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 (αρ.5,6,7)   Ν 

495/76 (αρ.1,4,7,14)  

  ΠΔ 413/77  

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245 /93(αρ. 8 ) 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ. 9) 

 

 

ΥΑ αρ.πρωτ. οικ.31245/93(αρ.10) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.26-30) 

 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 31,32) 

ΠΔ  778/80 (αρ. 13) 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 33) 

 

 

 

ΠΔ  396/94 (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ) 

ΠΔ 1073/81 (αρ.102-108) 

Ν 1430/84 (αρ.16,18) 

 

ΠΔ 778/80 (αρ. 11) 

 

ΠΔ 70α/1988 (αρ.14, όπως 

αντικαταστάθηκε με το αρ. 8 του  

ΠΔ 175/1997)  

ΚΥΑ 8243/1113/1991,  αρ.7) 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 

 

Προσδιορισμός υπογείων καλωδίων και 

απομόνωσις ή μεταφορά αυτών- 

αντιστηρίξεις πρανών, ομόρων κτιρίων  

κλπ.- προφυλάξεις από πτώση ανθρώπων, 

εξοπλισμού , αντικειμένων- εισροή υδάτων- 

επάρκεια  εξαερισμού -ασφαλής 

τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφής- 

διαβάσεις (γεφυρώματα) διαβατών και 

οχημάτων κλπ. 

 

Προφυλάξεις για εκσκαφές εντός ύδατος- 

προφυλάξεις για εκσκαφές θεμελίων, 

τάφρων, φρεάτων 

ή ορυγμάτων σε μεγάλα βάθη. 

 

Προστασία σε ανοίγματα οριζόντιων και 

κατακόρυφων επιφανειών (φρεάτια, 

εκσκαφές,δεξαμενές,φωταγωγοί κλπ) 

 

Χρήση Ατομικών μέσων Προστασίας 

(ΜΑΠ ) 

 

 

 

Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη 

διάρκεια των εκσκαφών και της θεμελίωσης 

κτιρίων και δομικών έργων. 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, §10  

και 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Δ 1073/81 (αρ.  6,17) 

 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ.  40,41,42) 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108) 

ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) και 

Ν 1430/84 (αρ. 26,28) 

 

 

ΥΑ  αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4) 

(Kτιριοδομικός κανονισμός) 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 
 

Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος 
(κιγκλιδώματα, δίχτυα προστασίας, ζώνες ασφάλειας κλπ.) 

 
Ικριώματα και κλίμακες (σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, 

κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση, εγκατάσταση 
ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος, ασφαλής διέλευση κάτω 

από αυτά κλπ.) 
 

Γενικές διατάξεις για τα ικριώματα ,κλίμακες και διαβάσεις. 
 

Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας για 
προσωρινές εργασίες σε ύψος, ειδικές διατάξεις για τη 

χρησιμοποίηση κλιμάκων ,ικριωμάτων, τεχνικών πρόσβασης 
και τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών. 

 
Δάπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, εξέδρες, 

πλατύσκαλα, κεκλιμένα επίπεδα ράμπες. 
 

Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, μηχανημάτων, οχημάτων. 
 

Ξύλινα σταθερά ικριώματα-ορθοστάτες-σύνδεσις 
ορθοστατών-εγκάρσιες δοκίδες-αντηρίδες-δάπεδα 
ικριωμάτων-σύνδεση ικριωμάτων με οικοδομή -

προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη),κεκλιμένα επίπεδα.. 
 

Κινητά ικριώματα 
Σταθερά μεταλλικά ικριώματα 

Κινητά μεταλλικά ικριώματα  (πύργοι) 
Ανηρτημένα ικριώματα 

 

Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών με προσωρινά 

κιγκλιδώματα. 

 

Προστατευτικά κιγκλιδώματα-στηθαία σε φωταγωγούς, 

ανοίγματα δαπέδων, κλιμακοστάσια κλπ. 

 

Φορητές και σταθερές κλίμακες-κυλιόμενες σκάλες και 

κυλιόμενοι διάδρομοι 
 
 

Τα μεταλλικά Ικριώματα πρέπει να συνοδεύονται από: 
΄΄Βεβαίωση Εξέτασης Τύπου΄΄ 

 
 
 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 

ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Β, 
τμήμα ΙΙ,  § 5 ) 

 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Β, 

τμήμα ΙΙ, §παρ.6 ) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 34-36) 

 
 

Ν1430/84 (αρ. 7-10) 
 

ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 
 

 
 
 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 36-38) 
 
 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 39) 
 

ΠΔ 778/80 (αρ. 4-11,16) 
 
 
 
 

ΠΔ 778/80  (αρ. 12) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 13) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 14) 
ΠΔ 778/80  (αρ. 15) 

 

ΠΔ 778/80 (αρ. 17) 
 
 

ΠΔ  778/80 (αρ. 20) 

ΠΔ  1073/81 (αρ. 40-42) 
 

ΠΔ  της  22-12-33, ΠΔ 17/78 

ΠΔ  1073/81 (αρ. 43,44), ΠΔ  305/96 

(αρ. 12, παρ. IV,μέρος Β,§10) 

 

ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.10.4/445/93) 

(Κανονισμός παραγωγής και 

διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούμενων μεταλλικών 

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή 

και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών) 
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Μέτρα  κατά  τη  συναρμολόγηση,  επικάλυψη, 

επισκευή, συντήρηση και αποξήλωση στεγών. 

 

 

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 

ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Α, 

§1.2  & μέρος  Β, §14) 

ΠΔ 778/80 (αρ. 18, 19) 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 102 – 108) 

ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ) 

Ν 1430/84  (αρ. 16,18) 
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Έλεγχος στις συσκευές, στα μέσα 

συγκολλήσεων, και απαιτήσεις 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

 

Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση 

εργασιών συγκόλλησης, οξυγονοκοπής 

και λοιπών θερμών εργασιών 

 

 

Προστασία κατά τη χρήση και μεταφορά 

τετηγμένων μετάλλων (μόλυβδος),ζεόντων  

υγρών (πίσσα) 

 

Έλεγχος εξοπλισμού υπό πίεση 

 

 

Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας 

(ΜΑΠ) 

 

ΠΔ 95/78 (αρ. 3 – 9) 

 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, § β και § γ)  

ΠΔ 70/90 (αρ. 15, § 5) 

Πυροσβεστική Διάταξη 7, Αποφ.7568 

Φ.700.1/9-2-96 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 99) 

 

 

 

ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/19-5-99 ,  

αρ. 3,9,15) 

 

ΠΔ 95/78 (αρ. 10) 

ΠΔ1073/81 (αρ. 104) 

ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ )  

Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Σ
ε 

 ό
λ
ες

  
τ
ις

  
ερ

γ
α

σ
ίε

ς 

 

 

Φόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευση-στοίβαση-

απόληψη-ρίψη-μεταφορά  υλικών και άλλων 

στοιχείων 

 

Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης. 

 

 

Μεταφορά-εναπόθεση υλικών με αμίαντο 

 

Μεταφορά ρευστών-πυρακτωμένων 

υλών με περονοφόρα οχήματα. 

 

Προφυλάξεις των εργαζομένων από κραδασμούς 

 

Προφυλάξεις των εργαζομένων από το θόρυβο 

 

 

Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης 

από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

 

Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και επιθεώρησης 

συνεργείων. 

 

Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για 

την τήρηση των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας - 

Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.  

 

 

ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Β,  

τμήμα ΙΙ, § 4) 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91) 

 

ΠΔ 305/96  (αρ. 12, παρ. IV, μέρος Α,  

§ 11) 

 

ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 8) 

 

ΠΔ 216/78  

 

 

ΠΔ 176/2005  

 

ΠΔ 85/1991 (αρ. 1,6) 

ΠΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9) 

 

ΠΔ 397/94  

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ.111) 

 

 

ΠΔ  305/96  (αρ.7, 8) 

ΠΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 
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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Σ
ε 

ό
λ
ες

  
τ
ις

 ε
ρ

γ
α

σ
ίε

ς 

        

 

Α΄ Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 

εργαζόμενους , πρόληψη -αντιμετώπιση πυρκαϊών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων 

 

Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ –

εγκαταστάσεις φωτισμού εργοταξίων. 

 

Συστήματα ασφαλείας, συντήρηση και έλεγχος 

συστημάτων ασφαλείας 

 

Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς 

και βιολογικούς παράγοντες    

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία των εργαζομένων από μεταλλικό μόλυβδο & 

τις ενώσεις ιόντων του. 

 

Προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνους 

παράγοντες 

 

 

Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας των 

εργαζομένων στους χώρους εργασίας (αερισμός- έκθεση 

σε ειδικούς κινδύνους - θερμοκρασία, φυσικός &  

τεχνητός φωτισμός, χώροι ανάπαυσης, έγκυες & 

γαλουχούσες μητέρες, εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες, 

θύρες κινδύνου, εξαερισμός δάπεδα, τοίχοι, οροφές, 

παράθυρα, φεγγίτες) 

 

Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζομένων 

 

Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία 

 

ΠΔ 17/96 (αρ. 9) 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96) 

 

 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 80-84) 

 

 

 

Ν1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19) 

 

 

Ν1568/85  (αρ. 24-28) 

ΠΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 )  

ΠΔ 77/3-3-93   

ΠΔ  90/99   

ΠΔ 186/95  

ΠΔ174/97  

ΠΔ 338/01  

Π.Δ 339/01   

 

ΠΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ.  I,II,III,IV ) 

 

 

ΠΔ 399/17-12-94  

ΠΔ 127/5-4-2000  

ΠΔ 43/2003  

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,  

μέρος Α ,  § 5,6,7,8,12,15,16,17, 

μέρος Β, τμήμα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 &    

  τμήμα ΙΙ,  §1,3) 

Ν1568/85 (αρ.  21,32) 

 

 

 

Π.Δ 88/99  

 

Π.Δ 62/ 98  
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  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους 

 

Γενικές διατάξεις ασφάλειας 

(εγκαταστάσεις ασφάλειας, επιθεώρηση 

ικριωμάτων, σωστή τοποθέτηση μηχανημάτων ή συσκευών 

στην οικοδομή, εκφόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες κλπ) 

 

Προστασία κατά την κατασκευή, συναρμολόγηση 

και αποσυναρμολόγηση φερόντων οργανισμών, ξυλοτύπων, 

βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων και σχεδιασμός, 

υπολογισμός και συντήρηση αυτών. 

 

Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την κατασκευή 

κτιρίων και δομικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή 

αυτών. 

 

Προστασία από εξέχοντες ήλους ,σύρματα κλπ 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 

 

ΠΔ 778/1980 (αρ. 21) 

 

 

 

 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, μέρος Β, 

τμήμα ΙΙ, § 12) 

 

 

 

ΥΑ 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 1,2,3 

-κτιριοδομικός κανονισμός) 

 

 

ΠΔ  1073/81 (αρ.98) 
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   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

& ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Π
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Εργασίες με ειδικούς κινδύνους. 

 

Καθορισμός  και  διαστασιολόγηση  διαδρόμων κυκλοφορίας, οδών 

και εξόδων κινδύνου, μέτρα προστασίας από κινδύνους σύνθλιψης , 

πτώσης εργαζομένων ή πτώσης αντικειμένων και σηματοδότηση 

ασφαλείας χώρων εργασίας. 

 

 Μέτρα προστασίας για εργασίες  διάτρησης (περιοχές, μηχανήματα, 

χειριστές ), από κινδύνους λόγω χρήσης εκρηκτικών ,κατά την 

φόρτωση, μεταφορά και αποκομιδή υλικών και οι απαιτήσεις για 

ασφαλείς εργασίες στα φρέατα. 

 

Απαιτήσεις, λειτουργία και έλεγχος του συστήματος αερισμού. 

 

Απαιτήσεις φωτισμού,  προστασία από υψηλούς θορύβους, σκόνες 

και επικίνδυνα αέρια, μέτρα ασφάλειας στις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις.. 

 

Πυροπροστασία 

 

Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

 

 

 

Πρώτες Βοήθειες 

 

Χρήση εκρηκτικών υλών 

(αγορά, μεταφορά και κατανάλωση ) και εκρηκτικών μηχανημάτων . 

 

 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙI) 

 

ΠΔ 225/89 (αρ.4,5,6,7,9,10,11) 

 

 

 

 

ΠΔ 225/89 (αρ.12,13,14,15) 

 

 

 

 

ΠΔ 225/89 (αρ. 16,17,18)      

 

ΠΔ 225/89 (αρ.19,20,21,22) 

 

 

 

ΠΔ 225/89  (αρ.23)  

 

ΠΔ 225/89  (αρ.24,25) 

ΠΔ 396/94  (αρ. 9, § 4,παρ.ΙΙΙ) 

Ν 1430/84 (αρ.16,18) 

 

Π.Δ 225/89  (αρ.31) 

 

Ν 495/76 (αρ. 1,4,7,14) 

ΠΔ 413/77  

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, 

μέρος Β, §11) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

Σημείωση: 
 
Η σύνταξη και η υποβολή προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του τελικού και απολύτως ακριβούς 
Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του έργου, είναι υποχρέωση του Αναδόχου (Εργολάβου), ο οποίος θα 
επιλεγεί τελικώς για την κατασκευή του. Ο χρόνος υποβολής του οριστικού Χρονοδιαγράμματος 
Κατασκευής του Έργου από τον Ανάδοχο Εργολάβο, προσδιορίζεται από σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
καθώς και οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την έγκαιρη υποβολή του. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΗΝΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(1
) 

Π
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1.1 
Προετοιμασία 

εργοταξίου 

   

 

            

1.2 
Εντοπισμός των 
δικτύων άλλων 

Ο.Κ.Ω. 

   

 

            

(2
) 
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2.1 
Προετοιμασία 

σκάμματος 

   
 

            

2.2 
Κατασκευή των 

αγωγών  

   
 

            

2.3 
Κατασκευή των 

φρεατίων 

   
 

            

2.4 
Επίχωση 

ορυγµάτων - 
συμπύκνωση 

   
 

            

2.5 

Αποκατάσταση 
οδοποιίας, 

πεζοδρομίου, 
νησίδας ή πλατείας 

   

 

            

2.6 
Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

χώρου 

   
 

            

(3
) 

Κ
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ν
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3.1 
Προετοιμασία 
σκαμμάτων 

   
 

            

3.2 
Κατασκευή 

αντλιοστασίων 

   
 

            

3.3 
Επίχωση 

ορυγµάτων - 
συμπύκνωση 

   
 

            

3.4 
Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

χώρου 

   
 

            



 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ – Β 
ΦΑΣΗ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.650.000,00 €  
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

 

 



 
 

Το Τεύχος των προμετρήσεων προκύπτει  από τη σύνθεση των παρακάτω: 

 

Α. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
  

Το παρόν κείμενο 

Β.ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Προμετρησεις οικισμων σε φύλλα εργασίας excel και PDF όπως παρακάτω: 

   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   
  1.ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Αρχείο 

  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
SYGKENTR-
PANORAMA 

  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ 
SYGKENTR-
ATSIPOPOULO.xlsx 

      
  2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Αρχείο 

Π
Α

Ν
Ο

Ρ
Α

Μ
Α

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΕΣ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ&ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  ΚΑΤΑΘΛIΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ -- ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

Α
Τ

Σ
ΙΠ

Ο
Π

Ο
Υ

Λ
Ο

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

PINAKES-
ATSIPOPOULO.xls 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ&ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  ΚΑΤΑΘΛIΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ -- ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

      
  3.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρχείο 

  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΡΟΜ-Proyp-
ΤΥΠΙΚΩΝ-ΕΡΓΩΝ 

  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α Prom-ΑΣ-A-type.xls 



   ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΡΟΜ-Proyp-
ΤΥΠΙΚΩΝ-ΕΡΓΩΝ 

 

Γ. ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ 
Αρχείο: ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Φρεάτια 
Τα φρεάτια αντι για  εγχυτα επί τόπου αντικαθίστανται με προκατασκευασμένα για 
ταχύτητα και ευκολία στην κατασκευή. 

Συνεπώς τα σύνθετα άρθρα για έγχυτα  των παραγράφων(3) & (4)   αντικαθίστανται με  
ενιαίο αρθρο για προκατασκευασμένα φρεάτια( ΥΔΡ 16.14.01). 

Ο συνολικός αριθμός προς κατασκευή μειώνεται από  736 σε 550 (μείωση 25%) από 
την εμπειρία κατασκευής της Α’ ΦΑΣΗΣ 

Εκσκαφές 
Τα αρχικά άρθρα  εκσκαφών ορυγμάτων αγωγών και μεταφορών σε οποιαδήποτε 
απόσταση ξεχωριστά, αντικαταστάθηκαν με  νέα που περιλαμβάνουν την μεταφορά 
στην ακριβή απόσταση των 21 χλμ έως τη θεση απόρριψης και το τέλος με το κόστος 
υποδοχής ΑΕΚΚ. 

Αντιστηρίξεις 
Καταργούνται οι αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα για λόγους ευκολίας κατασκευής και 
αντικαθίστανται με KRINGS. Ελλείψει Γεωτεχνικής Μελέτης θεωρείται ότι το ήμισυ της 
προβλεπομένης δαπάνης γίνεται με πετάσματα παραμένοντα μετά την κατασκευή και το 
ήμισυ με πετάσματα προσωρινου χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση η αναγκαιότητα και ο 
τρόπος αντιστήριξης θα καθοριστουν από την Επίβλεψη.  

Συνεπώς έχουμε: α) 209,865.60*50%= 104,933.0/33,60 =3,123m2 

Και          β) 209,865.60*50%= 104,933.0/ 9,60 = 10,930.3 m2 

Υδρευση και Αποχέτευση Ομβρίων 
Προστέθηκαν για να αποφευχθούν διπλές εργασίες αποκατάστασης σε τμήματα που 
προβλέπονται αλλαγές από άλλες υπηρεσίες (πχ Δήμος κλπ). Οι ποσότητες που 
προβλέπονται είναι ενδεικτικές και γίνονται στα πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών. 



Οι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων θα κατασκευασθούν στο ίδιο σκάμμα με τους αγωγούς 
ακαθάρτων 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ         /   /2022 ΡΕΘΥΜΝΟ         /   /2022          

Οι μελετητές Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΡ  

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 



50%

50%

Συνδέσεις οικιών με το δίκτυο ακαθάρτων λαμβάνεται υπ' όψιν η πυκνότητα των οικισμών 

και οι αποστάσεις μεταξύ των, τελικά λαμβάνεται (2) δύο συνδέσεις ανά 25,00 μέτρα αγωγών 

Λαμβάνονται επίσης για εργοταξιακές σημάνσεις ως εξής

1) Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης τέσσερα (4) τεμάχια ανα οικισμό  

2) Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο κινδύνου τέσσερα (4) τεμάχια ανα οικισμό

3) Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων .

για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.πέντε (5) μ3 ανά οικισμό

4)

5)

ΜΗΚΗ   ΑΓΩΓΩΝ

1-         Αγωγοι  ακαθάρτων 2021 μμ

2.         Αγωγοί καταθλιπτικών αγωγων 193 μμ

Γιά Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.το 5% του μήκους των αγωγών

Για Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος              
πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. το 30% των 
εκσκαφών

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Χαρακτηρισμός εφάφους

Μέση απόσταση μεταφορας προιόντων εκσκαφών   περίπου  10  χλμτ

Μέση απόσταση μεταφορας προιόων λατομείου    περίπου  10 χλμτ

Σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 

 Σε εδάφη βραχώδη 
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1.1
4 μηνας

1.2
4 μηνας

1.3

5 μηνας

2.1

1.25 Χ 726.07 = 907.59 μ3

2.2

1.3 Χ 726.07 = 943.89 μ3

3.1

2,803.18
101.11

Αντλιοστάσιο 45.32
ΣΥΝΟΛΟ 2,904.29

0.00

3.1.1

50%Σε γαίες   50% 0.5 Χ 0.5 = 726.07 μ3
3.1.2

50%Σε γαίες   50% 0.5 Χ 0.5 = 726.07 μ3
3.1.3

100% Σε γαίες 50% = 0.00 μ3

3.2.1

50% 0.5 Χ 0.5 = 726.07 μ3

3.2.2

50% 0.5 Χ 0.5 = 726.07 μ3

3.2.3

100% βράχος 50% = 0.00 μ3

3.3

5% 0.05 Χ 2021 101.05 μμ
3.4

30% 0.3 Χ 2,021.00 606.30 μ3
3.5

907.59 + 943.89 = 1,851.48 μ3

3.6

Κατ' εκτίμηση= 1*2= 2.00 2.00 μ3

3.7
Αγωγοί ακαθάρτων = κε 50.00
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 0.00

ΣΥΝΟΛΟ 50.00 μ2

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 4,00 m έως 6,00m

Απο πινακες χωματουργικων Βαθος 4.0μ έως 6.0μ

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος              
πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.

 ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

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  4,00 m έως 6,00m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,             
με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγ. έως 4,00 m

Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Απο πινακες χωματουργικων Βαθος< 4.0μ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Επίπλησμα 30%

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

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Επίπλησμα 25%

κατ'αποκοπή

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών. 

Σε βράχο 50% 

Σε βράχο 50% 

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Αγωγοί ακαθάρτων =
Καταθλιπτικοί αγωγοί=

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

Από πίνακα 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.                     
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
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3.8
Κατ' εκτίμηση= 50.00 50.00 μμ

3.9

Αγωγοί ακαθάρτων = 0.00
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 0.00

0.00
0.2 Χ 0.00 = 0.00 μ3

3.10
0.2 Χ 0.00 = 0.00 μ3

3.11
Αγωγοί ακαθάρτων = 1,335
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 0.00

ΣΥΝΟΛΟ 1,334.56 μ2

3.12

50.00 μ2

3.13

Αγωγοί ακαθάρτων = 697
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 127.96

ΣΥΝΟΛΟ 825.20 μ2

3.14

Αγωγοί ακαθάρτων = 2,801
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 5.72

ΣΥΝΟΛΟ 2,807.03 μ3
3.15

Καταθλιπτικοί αγωγοί= 39.49 39.49 μ3

3.16
508.71 μ2

3.7
545.30 μ2

4.1
52.97 μ2

4.2
1.05 μ3

4.3
7.69 μ3

4.4
23.07 χλγ

4.5

769.00 χλγ

4.6
26.48 μ2

4.7
26.48 μ2

4.8
100.00 χλγ

4.9

3.00 τεμ

5.1

5.1.1 2021 2,021.00 μμ
5.1.2 0 0.00 μμ

5.2

Καταθλ.
5.2.1 193 193.00 μμ
5.2.2 0.00 μμ
5.2.3 0.00 μμ

Από πίνακες των αγωγών ακαθάρτων

Αντλιοστάσιο
Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

Αντλιοστάσιο

Αντλιοστάσιο

Αντλιοστάσιο

Αντλιοστάσιο

Αντλιοστάσιο

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού 
τύπου από PVC ή ΡΕ

Τρία χλγ  ανά μέτρο κυβικό στο   C20/25

Απο πίνακα

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 σκυροδεμάτων 
και δομικού πλέγματος.

Εκατό (100)  χλγ  ανά μέτρο κυβικό στο   C20/25

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

Αντλιοστάσιο

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Διάστρωση και εγκυβωτισμός με άμμο

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Οπως ανωτέρω αποξήλωση πλακοστρώσεων

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

Από πίνακα 

Απο πίνακα χωματόδρομοι

Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

5.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41

Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm
Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος

Από πίνακα 

Ανακατασκευή και επαναφορά καταστρώματος οδού, πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας από τσιμεντόπλακες ή άλλου υλικού.

Από πίνακα 

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό 
λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Απο πίνακα χωματόδρομοι

Αντλιοστάσιο

4. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ -  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  -  ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΦΟΡΑ

Από πίνακες των αγωγών ακαθάρτων

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, 
MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 
MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003

Από πίνακα 

Παρατήρηση: Τα αντλιοστάσια είναι χωρίς ανωδομή (1 τεμ.)

Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

Ανακατασκευή και επαναφορά οδού ή πεζοδρομίου από άοπλο 
σκυρόδεμα πάχους 10 cm

Από πίνακα 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16

Αντλιοστάσιο

Απο πίνακα

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα
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5.2.4 0.00 μμ

6.1 Τυπικά φρεάτια ακαθάρτων

6.1.1 Τύπου Τ1 με λαιμό 3 τεμ
6.1.2 Τύπου Τ2 χωρίς λαιμό 60 τεμ
6.1.3 Τυπικά φρεάτια ακαθάρτων Τύπου Τ3 πτώσεως 0 τεμ
6.1.4 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού 1 τεμ
6.1.5 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης 1 τεμ
6.1.6 Τυπικό καταληκτικό φρεάτιο θραύσεως πίεσης 1 τεμ

6.2 2,021.00 162 τεμ

6.3

1 τεμ

6.4 1 τεμ

Απο πίνακα

Απο πίνακα
Απο πίνακα

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm

Απο πίνακα

Απο πίνακα

Δικλείδες χυτοσιδηρες με τη προμήθεια μεταφορά επί 
τόπου και πλήρη εγκατάσταση. με ωτίδες, ονομαστικής 

Απο πίνακα

6. ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΤΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
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50%

50%

Συνδέσεις οικιών με το δίκτυο ακαθάρτων λαμβάνεται υπ' όψιν η πυκνότητα των οικισμών 

και οι αποστάσεις μεταξύ των, τελικά λαμβάνεται (2) δύο συνδέσεις ανά 25,00 μέτρα αγωγών 

Λαμβάνονται επίσης για εργοταξιακές σημάνσεις ως εξής

1) Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης τέσσερα (4) τεμάχια ανα οικισμό  

2) Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο κινδύνου τέσσερα (4) τεμάχια ανα οικισμό

3) Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων .

για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.πέντε (5) μ3 ανά οικισμό

4)

5)

ΜΗΚΗ   ΑΓΩΓΩΝ

1-         Αγωγοι  ακαθάρτων 16,645 μμ

2.         Αγωγοί καταθλιπτικών αγωγων 2,399 μμ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ    ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

Χαρακτηρισμός εφάφους

Μέση απόσταση μεταφορας προιόντων εκσκαφών   περίπου  10  χλμτ

Μέση απόσταση μεταφορας προιόων λατομείου    περίπου  10 χλμτ

Σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 

 Σε εδάφη βραχώδη 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Γιά Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.το 5% του μήκους των αγωγών

Για Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος              
πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. το 30% των 
εκσκαφών
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1.1
4

1.2
4

1.3
5

2.1

1.25 Χ 6,202.98 = 7,753.72 μ3

2.2

1.3 Χ 6,202.98 = 8,063.87 μ3

3.1

21,930.46
1,440.94

Αριθμός
Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή 45.32 25 1,133.00
Αντλιοστάσιο Με Ανωδομή 102.5 3 307.50

ΣΥΝΟΛΟ 24,811.90

0.00

3.1.1

50%Σε γαίες   50% 0.5 Χ 0.5 = 6,202.98 μ3
3.1.2

50%Σε γαίες   50% 0.5 Χ 0.5 = 6,202.98 μ3
3.1.3

100% Σε γαίες 50% = 0.00 μ3
3.2.1

50% 0.5 Χ 0.5 = 6,202.98 μ3

3.2.2

50% 0.5 Χ 0.5 = 6,202.98 μ3

3.2.3

100% βράχος 50% = 0.00 μ3

3.3

5% 0.05 Χ 16645.2 832.26 μμ
3.4

30% 0.3 Χ 24,811.90 7,443.57 μ3
3.5

7,753.72 + 8,063.87 = 15,817.59 μ3
3.6

Κατ' εκτίμηση= 1*10= 10.00 = 10.00 μ3

3.7
Αγωγοί ακαθάρτων = 528.01
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 0.00

ΣΥΝΟΛΟ 528.01 μ2

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 
σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Απο πινακες χωματουργικων Βαθος< 4.0μ

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

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

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος              
πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.

Επίπλησμα 30%

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

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 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  4,00 m έως 6,00m

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 4,00 m έως 6,00m

Αγωγοί ακαθάρτων =
Καταθλιπτικοί αγωγοί=

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες,             
με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγ. έως 4,00 m

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.                     
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

 ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επίπλησμα 25%

κατ'αποκοπή

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών. 

Σε βράχο 50% 

Σε βράχο 50% 

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Από πίνακα 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων

2.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Απο πινακες χωματουργικων Βαθος 4.0μ έως 6.0μ
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3.8
Κατ' εκτίμηση= 500.00 500.00 μμ

3.9

Αγωγοί ακαθάρτων = 1,075.38
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 0.00

Συνολο 1,075.38
0.2 Χ 1,075.38 = 215.08 μ3

3.10

Αγωγοί ακαθάρτων = 1,075.38 = 0.00 μ3
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 0.00

Συνολο 0.2 Χ 1,075.38 = 215.08 μ3
3.11

Αγωγοί ακαθάρτων = 8,987
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 0.00

ΣΥΝΟΛΟ 8,986.60 μ2

3.12

528.01 μ2

3.13

Αγωγοί ακαθάρτων = 5,999
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 1,624.01

ΣΥΝΟΛΟ 7,622.55 μ2

3.14

Αγωγοί ακαθάρτων = 21,843
Καταθλιπτικοί αγωγοί= 1,471.55

ΣΥΝΟΛΟ 23,314.26 μ3
3.15

Καταθλιπτικοί αγωγοί= 507.99 507.99 μ3

3.16
6,201.11 μ2

3.7
232.15 μ2

Αριθμός
Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή 25
Αντλιοστάσιο Με Ανωδομή 3

4.1

25 χ 52.97 = 1,324
3 χ 178.48 = 535

1,860 1,859.57 μ2

4.2

κ.ε 15.00 μ3

4.3
25 χ 1.05 = 26
3 χ 2.33 = 7

33 33.23 μ3

4.4
25 χ 7.69 = 192
3 χ 24.99 = 75

267 267.23 μ3

4.5
801.69 χλγ

4.6

26,723.05 χλγ

4.7
25 χ 26.48 = 662

3
χ

0.00
=

0
662 662.00 μ2

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16

Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Από πίνακα 

Ανακατασκευή και επαναφορά καταστρώματος οδού, πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας από τσιμεντόπλακες ή άλλου υλικού.

Από πίνακα 

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό 
λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150

Ανακατασκευή και επαναφορά οδού ή πεζοδρομίου από άοπλο 
σκυρόδεμα πάχους 10 cm

Από πίνακα 

Οπως ανωτέρω αποξήλωση πλακοστρώσεων

Από πίνακα 

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

Από πίνακα 

4. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  -  ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΦΟΡΑ

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Διάστρωση και εγκυβωτισμός με άμμο

Από πίνακες των αγωγών ακαθάρτων

Από πίνακα 

Από πίνακες των αγωγών ακαθάρτων

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή

Αντλιοστάσιο  Με Ανωδομή
ΣΥΝΟΛΟ

Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή
Αντλιοστάσιο  Με Ανωδομή
ΣΥΝΟΛΟ

Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή
Αντλιοστάσιο  Με Ανωδομή

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (σώματα 
αγκυρώσεως)

ΣΥΝΟΛΟ

Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή
Αντλιοστάσιο  Με Ανωδομή 
(περιλαμβάνεται στην 
αποπεράτωση δομικών)
ΣΥΝΟΛΟ

Τρία χλγ  ανά μέτρο κυβικό στο   C20/25

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων και 
δομικού πλέγματος.

Εκατό (100)  χλγ  ανά μέτρο κυβικό στο   C20/25

Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος
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4.8
25 χ 26.48 = 662

3
χ

0.00
=

0
662 662.00 μ2

4.9
25 χ 100.00 = 2,500

3

χ

0.00

=

0
2,500 2,500.00 χλγ

4.10
25 χ 3 = 75 75.00 τεμ

5.1

5.1.1 16645 16,645.20 μμ

5.2

Καταθλ.
5.2.1 1,710.00 μμ
5.2.2 170.00 μμ
5.2.3 103.00 μμ
5.2.4 234.00 μμ
5.2.5 182.00 μμ

6.1 Τυπικά φρεάτια ακαθάρτων

6.1.1 Τύπου Τ1 με λαιμό 41 τεμ
6.1.2 Τύπου Τ2 χωρίς λαιμό 633 τεμ
6.1.3 Τυπικά φρεάτια ακαθάρτων Τύπου Τ3 πτώσεως 1 τεμ
6.1.4 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού 4 τεμ
6.1.5 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης 28 τεμ
6.1.6 Τυπικό καταληκτικό φρεάτιο θραύσεως πίεσης 28 τεμ

6.2 16,645.20 1332 τεμ

6.3

28 τεμ

6.4 4 τεμ

Σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm

Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm

Δικλείδες χυτοσιδηρες με τη προμήθεια μεταφορά επί 
τόπου και πλήρη εγκατάσταση. με ωτίδες, ονομαστικής 

Απο πίνακα

6. ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΤΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απο πίνακα

Απο πίνακα
Απο πίνακα

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία

5.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41

Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm

Απο πίνακα

Απο πίνακα

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 
(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003

Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm

Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή
Αντλιοστάσιο  Με Ανωδομή 
(περιλαμβάνεται στην 
αποπεράτωση δομικών)
ΣΥΝΟΛΟ

Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή

Αντλιοστάσιο  Με Ανωδομή 
(περιλαμβάνεται στην 
αποπεράτωση δομικών)

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού 
τύπου από PVC ή ΡΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Αντλιοστάσιο Χωρίς Ανωδομή
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200 250

1  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R13  ΕΩΣ R13.2 60 60 76.23
2  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R12  ΕΩΣ R12.6 199 199 252.85
3  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R9  ΕΩΣ R9.2 43 43 54.63
4  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R8.1  ΕΩΣ R8.1.1 37 37 46.99
5  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R8  ΕΩΣ R8.3 89 89 113.06
6  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R2  ΕΩΣ R2.3 115 115 146.17
7  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.11  ΕΩΣ R1.11.2 75 75 113.30
8  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.4 ΕΩΣ R1.4.1 30 30 57.96
9  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.10 ΕΩΣ R1.10.8 182 182 231.07
10  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1 ΕΩΣ R1.16 510 510 747.06
11  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R0 ΕΩΣ R19 681 681 963.86

ΣΥΝΟΛΟ 2021 2021 0 2,803.18

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΣΑ/Α ΟΝΟΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-neo 1 / 1



63 75 90 110

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
1 1.1  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α/Σ-1  ΕΩΣ Ρ1.10 193 193 101.11

ΣΥΝΟΛΟ 193 193 101.11

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  2. 2  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ    ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΘΛIΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ

Α/Α ΑΡ.   ΣΧ. ΟΝΟΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-neo 1 / 1



    ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΙΑΤΟΜΗ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ   ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΑΡΙΣΤ. ΔΕΞΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ   0-4 Μ. 4-6 Μ. 6 ΑΝΩ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

R9 60.75 58.94 1.81 0.19 1.27 35 0 0 22.23
R9.1 62 60.18 1.82 0.19 1.27 1.27 25 44.47 0 0 31.75
R9.2 64.6 62.79 1.81 0.19 1.27 1.27 0 31.76 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 76.23 53.98

R12 68.2 66.39 1.81 0.19 1.27 43 27.31
R12.1 71.95 70.13 1.82 0.19 1.27 1.27 43 54.63 0 0 54.61
R12.2 76.5 74.68 1.82 0.19 1.27 1.27 40 54.65 0 0 50.80
R12.3 80.4 78.58 1.82 0.19 1.27 1.27 40 50.85 0 0 50.80
R12.4 82.85 81.04 1.81 0.19 1.27 1.27 10 50.82 0 0 12.70
R12.5 83.35 81.54 1.81 0.19 1.27 1.27 23 12.7 0 0 29.21
R12.6 83.9 82.09 1.81 0.19 1.27 1.27 0 29.21 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 252.85 0 0 225.43

R13 68.7 66.89 1.81 0.1902 1.27 15 9.53
R13.1 72.55 70.74 1.81 0.1902 1.27 1.27 28 19.06 0 0 35.56
R13.2 75.3 73.49 1.81 0.1902 1.27 1.27 0 35.57 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 54.63 0 0 45.09

R8.1 60.5 58.69 1.81 0.1902 1.27 37 23.50
R8.1.1 61.35 59.54 1.81 1.27 1.27 0 46.99 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 46.99 0 0 23.50

R8 57.6 55.79 1.81 0.1902 1.27 27 17.15
R8.1* *α/ 5     60.50 58.68 1.82 0.1902 1.27 1.27 32 34.3 0 0 40.64
R8.2 64.25 62.44 1.81 0.1902 1.27 1.27 30 40.65 0 0 38.10
R8.3 69.4 67.59 1.81 1.27 1.27 0 38.1 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 113.06 0 0 95.89

R2 27.65 25.84 1.81 0.1902 1.27 25 15.88
R2.1 29.15 27.34 1.81 0.1902 1.27 1.27 45 31.76 0 0 57.15
R2.2 31.1 29.28 1.82 0.1902 1.27 1.27 45 57.19 0 0 57.15
R2.3 35.6 33.79 1.81 1.27 1.27 0 57.22 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 146.17 0 0 130.18
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3:  ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ&ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ
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1. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R13  ΕΩΣ R13.2

2. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R12  ΕΩΣ R12.6

3. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R9  ΕΩΣ R9.2

4. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R8.1  ΕΩΣ R8.1.1

 5. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R8  ΕΩΣ R8.3

 6.ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R2  ΕΩΣ R2.3
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R1.11 56.9 55.09 1.81 0.1902 1.27 32 20.32
R1.11.1 58.85 56.36 2.49 0.1902 1.75 1.75 43 48.27 0 0 75.25
R1.11.2 58.3 56.49 1.81 1.27 1.27 0 64.87 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 113.13 0 0 95.57

R1.4 36.8 33.1 3.7 0.1902 2.59 30 38.85
R1.4.1 35 33.19 1.81 1.27 1.27 0 57.96 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 57.96 0 0 38.85

A/S-1 32.15 30.34 1.81 0.1902 1.27 31 19.69
R1.10.3 40.1 38.29 1.81 0.1902 1.27 1.27 41 39.37 0 0 52.07
R1.10.4 44.7 42.89 1.81 0.1902 1.27 1.27 16 52.04 0 0 20.32
R1.10.5 47.2 45.39 1.81 0.1902 1.27 1.27 24 20.3 0 0 30.48
R1.10.6 47.4 45.59 1.81 0.1902 1.27 1.27 35 30.46 0 0 44.45
R1.10.7 50.8 48.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 35 44.44 0 0 44.45
R1.10.8 55 53.19 1.81 1.27 1.27 0 44.46 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 231.07 0 0 211.46

R1 24.82 23.01 1.81 0.1902 1.27 44 27.94
R1.1 29 27.19 1.81 0.1902 1.27 1.27 32 55.9 0 0 40.64
R1.2 32.3 30.48 1.82 0.1902 1.27 1.27 25 40.66 0 0 31.75
R1.3 34.45 32.63 1.82 0.1902 1.27 1.27 28 31.77 0 0 35.56
R1.4* *α/ 36.8 33.09 3.71 0.1902 2.59 2.59 15 54.12 0 0 38.85
R1.5 37.6 35.78 1.82 0.1902 1.27 1.27 40 29 0 0 50.80
R1.6 40.5 38.68 1.82 0.1902 1.27 1.27 30 50.88 0 0 38.10
R1.7 43.4 41.58 1.82 0.1902 1.27 1.27 35 38.15 0 0 44.45
R1.8 46.5 44.69 1.82 0.1902 1.27 1.27 49 44.48 0 0 62.23
R1.9 50.1 48.29 1.81 0.1902 1.27 1.27 33 62.23 0 0 41.91
R1.10* *α 55 53.19 1.81 0.1902 1.27 1.27 16 41.89 0 0 20.32
R1.11* *α 56.9 55.09 1.81 0.1902 1.27 1.27 30 20.3 0 0 38.10
R1.12 61 59.19 1.81 0.1902 1.27 1.27 25 38.05 0 0 31.75
R1.13 65.8 63.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 20 31.7 0 0 25.40
R1.14 67.8 64.92 2.88 0.1902 2.01 2.01 44 32.8 0 0 88.44
R1.15 68.4 65.06 3.34 0.1902 2.34 2.34 44 95.76 0 0 102.96
R1.16 67 65.19 1.81 1.27 1.27 0 79.38 0 0 0.00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 747.06 0 0 719.20

R0 24.82 23 1.82 0.1902 1.28 0.1 0.06
R1* *α/ . 24.82 23 1.82 0.1902 1.27 1.27 45 0.13 0 0 57.15
R2* *α/ . 27.65 25.83 1.82 0.1902 1.27 1.27 20 57.28 0 0 25.40
R3 29.7 27.88 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 25.45 0 0 69.85

7. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.11  ΕΩΣ R1.11.2

8.  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.4 ΕΩΣ R1.4.1

9. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.10 ΕΩΣ R1.10.8

10. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1 ΕΩΣ R1.16

11. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R0 ΕΩΣ R19
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R4 34.6 32.78 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 69.99 0 0 69.85
R5 39.65 37.83 1.82 0.1902 1.27 1.27 51 70 0 0 64.77
R6 45.2 43.38 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 64.95 0 0 69.85
R7 51.25 49.43 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 70.06 0 0 69.85
R8* *α/ . 57.6 55.78 1.82 0.1902 1.27 1.27 34 70.01 0 0 43.18
R9* *α/ . 60.75 58.93 1.82 0.1902 1.27 1.27 17 43.23 0 0 21.59
R10 61.8 59.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 29 21.6 0 0 36.83
R11 65.35 63.53 1.82 0.1902 1.27 1.27 30 36.85 0 0 38.10
R12* *α/ 68.2 66.38 1.82 0.1902 1.27 1.27 28 38.12 0 0 35.56
R13* *α/ 68.7 66.48 2.22 0.1902 1.55 1.55 34 39.52 0 0 52.70
R14 68.4 66.58 1.82 0.1902 1.27 1.27 34 47.99 0 0 43.18
R15 71.35 69.54 1.81 0.1902 1.27 1.27 39 43.19 0 0 49.53
R16 72.8 70.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 30 49.51 0 0 38.10
R17 76.9 73.71 3.19 0.1902 2.23 2.23 55 52.53 0 0 122.65
R18 77.28 73.88 3.4 0.1902 2.38 2.38 20 126.93 0 0 47.60
R19 75.75 73.94 1.81 1.27 1.27 0 36.53 0 0 0.00

963.86 0 0 955.80

A/Σ-1 32.15 31.02 1.13 63 0.52 0.52 31 16.24 0 0 16.12
1 40.1 38.97 1.13 63 0.52 0.52 41 21.48 0 0 21.32
2 44.7 43.57 1.13 63 0.52 0.52 16 8.38 0 0 8.32
3 47.2 46.07 1.13 63 0.52 0.52 24 12.57 0 0 12.48
4 47.4 46.27 1.13 63 0.52 0.52 35 18.34 0 0 18.20
5 50.8 49.67 1.13 63 0.52 0.52 35 18.34 0 0 18.20
6 55 53.87 1.13 63 0.52 0.52 11 5.76 0 0 5.72

101.11 0 0

2,904 0 0 2,594.92ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
ΔΕΞ.

ΕΜΒ. 
ΑΡΙΣ.

ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Μ2
ΑΠΟ 

ΤΣΙΜΕΝ.  Μ2
ΧΩΜΑ Μ2 ΛΟΙΠΑ   Μ2

ΤΥΠΟΥ     
Τ1 

ΤΥΠΟΥ     
Τ2 

ΤΥΠΟΥ     
Τ3 

R9 60.75 58.94 1.81 0.19 1.27 15 19.05 15.02 1
R9.1 62 60.18 1.82 0.19 1.27 1.27 28 35.56 28.03 1
R9.2 64.6 62.79 1.81 0.19 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 43.00 54.61 43.04 0.00 0.00 0.00 0 3 0

R12 68.2 66.39 1.81 0.19 1.27 43 54.61 43.04
R12.1 71.95 70.13 1.82 0.19 1.27 1.27 43 54.61 43.04 1
R12.2 76.5 74.68 1.82 0.19 1.27 1.27 40 50.80 40.04 1
R12.3 80.4 78.58 1.82 0.19 1.27 1.27 40 50.80 40.04 1
R12.4 82.85 81.04 1.81 0.19 1.27 1.27 10 12.70 10.01 1
R12.5 83.35 81.54 1.81 0.19 1.27 1.27 23 29.21 23.02 1
R12.6 83.9 82.09 1.81 0.19 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 199 252.85 199.20 6

R13 68.7 66.89 1.81 0.1902 1.27 35 44.45 35.01
R13.1 72.55 70.74 1.81 0.1902 1.27 1.27 25 31.75 25.01 1
R13.2 75.3 73.49 1.81 0.1902 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 60 76.2 60.012 2

R8.1 60.5 58.69 1.81 0.1902 1.27 37 46.99 37.01
R8.1.1 61.35 59.54 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 37.00 46.99 37.01

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ   

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 4.   ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ

ΦΡΕΑΤΙΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ
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 ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R13  ΕΩΣ R13.21. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R13  ΕΩΣ R13.2

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

3. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R9  ΕΩΣ R9.2

4. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R8.1  ΕΩΣ R8.1.1

2. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R12  ΕΩΣ R12.6
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
ΔΕΞ.

ΕΜΒ. 
ΑΡΙΣ.

ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Μ2
ΑΠΟ 

ΤΣΙΜΕΝ.  Μ2
ΧΩΜΑ Μ2 ΛΟΙΠΑ   Μ2

ΤΥΠΟΥ     
Τ1 

ΤΥΠΟΥ     
Τ2 

ΤΥΠΟΥ     
Τ3 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ   ΦΡΕΑΤΙΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ
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 ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

R8 57.6 55.79 1.81 0.1902 1.27 27 34.29 27.01
R8.1* *α/ 5     60.50 58.68 1.82 0.1902 1.27 1.27 32 40.64 32.01 1
R8.2 64.25 62.44 1.81 0.1902 1.27 1.27 30 38.10 30.01 1
R8.3 69.4 67.59 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 89.00 113.03 89.02 3

R2 27.65 25.84 1.81 0.1902 1.27 25 31.75 25.01
R2.1 29.15 27.34 1.81 0.1902 1.27 1.27 45 57.15 45.01 1
R2.2 31.1 29.28 1.82 0.1902 1.27 1.27 45 57.15 45.01 1
R2.3 35.6 33.79 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 115.00 146.05 115.02 3

R1.11 56.9 55.09 1.81 0.1902 1.27 32 48.32 32.01
R1.11.1 58.85 56.36 2.49 0.1902 1.75 1.75 43 64.93 43.01 1
R1.11.2 58.3 56.49 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 75.00 113.25 75.02 2

R1.4 36.8 33.1 3.7 0.1902 2.59 30 57.90 30.01
R1.4.1 35 33.19 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 57.90 30.01 1

A/S-1 32.15 30.34 1.81 0.1902 1.27 31 39.37 31.01 1
R1.10.3 40.1 38.29 1.81 0.1902 1.27 1.27 41 52.07 41.01 1
R1.10.4 44.7 42.89 1.81 0.1902 1.27 1.27 16 20.32 16.00 1
R1.10.5 47.2 45.39 1.81 0.1902 1.27 1.27 24 30.48 24.00 1
R1.10.6 47.4 45.59 1.81 0.1902 1.27 1.27 35 44.45 35.01 1
R1.10.7 50.8 48.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 35 44.45 35.01 1
R1.10.8 55 53.19 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 182.00 231.14 0.00 182.04 7

R1 24.82 23.01 1.81 0.1902 1.27 44 55.88 44.45
R1.1 29 27.19 1.81 0.1902 1.27 1.27 32 40.64 32.33 1
R1.2 32.3 30.48 1.82 0.1902 1.27 1.27 25 31.75 25.26 1
R1.3 34.45 32.63 1.82 0.1902 1.27 1.27 28 54.04 28.29 1

 5. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R8  ΕΩΣ R8.3

 6.ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R2  ΕΩΣ R2.3

7. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.11  ΕΩΣ R1.11.2

8.  ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.4 ΕΩΣ R1.4.1

9. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1.10 ΕΩΣ R1.10.8

10. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R1 ΕΩΣ R1.16
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
ΔΕΞ.

ΕΜΒ. 
ΑΡΙΣ.

ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Μ2
ΑΠΟ 

ΤΣΙΜΕΝ.  Μ2
ΧΩΜΑ Μ2 ΛΟΙΠΑ   Μ2

ΤΥΠΟΥ     
Τ1 

ΤΥΠΟΥ     
Τ2 

ΤΥΠΟΥ     
Τ3 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ   ΦΡΕΑΤΙΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ
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 ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

R1.4* *α/ 36.8 33.09 3.71 0.1902 2.59 2.59 15 28.95 15.15 1
R1.5 37.6 35.78 1.82 0.1902 1.27 1.27 40 50.80 40.41 1
R1.6 40.5 38.68 1.82 0.1902 1.27 1.27 30 38.10 30.31 1
R1.7 43.4 41.58 1.82 0.1902 1.27 1.27 35 44.45 35.36 1
R1.8 46.5 44.69 1.82 0.1902 1.27 1.27 49 62.23 49.50 1
R1.9 50.1 48.29 1.81 0.1902 1.27 1.27 33 41.91 33.34 1
R1.10* *α 55 53.19 1.81 0.1902 1.27 1.27 16 20.32 16.16 1
R1.11* *α 56.9 55.09 1.81 0.1902 1.27 1.27 30 38.10 30.31 1
R1.12 61 59.19 1.81 0.1902 1.27 1.27 25 31.75 25.26 1
R1.13 65.8 63.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 20 32.80 20.20 1
R1.14 67.8 64.92 2.88 0.1902 2.01 2.01 44 95.70 44.45 1
R1.15 68.4 65.06 3.34 0.1902 2.34 2.34 44 79.42 44.45 1
R1.16 67 65.19 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 510.00 746.84 515.20 1 15

R0 24.82 23 1.82 0.1902 1.28 0.1 0.13 0.10 1
R1* *α/ . 24.82 23 1.82 0.1902 1.27 1.27 45 57.15 45.01 1
R2* *α/ . 27.65 25.83 1.82 0.1902 1.27 1.27 20 25.40 20.00 1
R3 29.7 27.88 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 69.85 55.01 1
R4 34.6 32.78 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 69.85 55.01 1
R5 39.65 37.83 1.82 0.1902 1.27 1.27 51 64.77 51.01 1
R6 45.2 43.38 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 69.85 55.01 1
R7 51.25 49.43 1.82 0.1902 1.27 1.27 55 69.85 55.01 1
R8* *α/ . 57.6 55.78 1.82 0.1902 1.27 1.27 34 43.18 34.01 1
R9* *α/ . 60.75 58.93 1.82 0.1902 1.27 1.27 17 21.59 17.00 1
R10 61.8 59.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 29 36.83 29.01 1
R11 65.35 63.53 1.82 0.1902 1.27 1.27 30 38.10 30.01 1
R12* *α/ 68.2 66.38 1.82 0.1902 1.27 1.27 28 39.48 28.01 1
R13* *α/ 68.7 66.48 2.22 0.1902 1.55 1.55 34 47.94 34.01 1
R14 68.4 66.58 1.82 0.1902 1.27 1.27 34 43.18 34.01 1
R15 71.35 69.54 1.81 0.1902 1.27 1.27 39 49.53 39.01 1
R16 72.8 70.99 1.81 0.1902 1.27 1.27 30 52.50 30.01 1
R17 76.9 73.71 3.19 0.1902 2.23 2.23 55 126.78 55.01 1
R18 77.28 73.88 3.4 0.1902 2.38 2.38 20 36.50 20.00 1
R19 75.75 73.94 1.81 1.27 1.27 0 0.00 0.00 1

686.10 962.45 686.24 2 18

2,026 2,801 1,335 697 3 60

11. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ R0 ΕΩΣ R19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-neo 3 / 3



ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΠΙΦ. ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΦ. ΟΓΚΟΣ ΑΣΦ. Μ2 ΤΣΙΜ. Μ2 ΧΩΜ. Μ2 ΑΛΛΟ Μ2 ΕΚΚΕΝ. ΑΕΡΕΞ. ΠΕΡΑΤΟΣ

A/Σ-1 32.15 31.02 1.13 63 0.52 31 16.12 0.20 6.34 20.55

1 40.1 38.97 1.13 63 0.52 41 21.32 0.20 8.39 27.18

2 44.7 43.57 1.13 63 0.52 16 8.32 0.20 3.27 10.61

3 47.2 46.07 1.13 63 0.52 24 12.48 0.20 4.91 15.91

4 47.4 46.27 1.13 63 0.52 35 18.20 0.20 7.16 23.21

5 50.8 49.67 1.13 63 0.52 35 18.20 0.20 7.16 23.21

6 55 53.87 1.13 63 0.52 11 5.72 0.20 2.25 7.29

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 193.00 5.72 39.49 0.00 127.96 0.00 0.00 1 1 1
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 ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α/Σ-1  ΕΩΣ Ρ1.10

 ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5   ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΤΑΘΛIΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ -- ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ   ΑΜΜΟΣΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150
ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-neo 1 / 1
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1. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.30 ΕΩΣ  Α191.30.3 67 67 110.53

2. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.25 ΕΩΣ  Α191.25.4 143 143 184.58

3. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.20 ΕΩΣ  Α191.20.5 175 175 225.88

4. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.8 ΕΩΣ  Α191.35 758 758 995.28

5. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.6 ΕΩΣ  Α191.6.5 170 170 219.25

6. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.Α ΕΩΣ  Α191.8 311 311 402.06

7. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α188 ΕΩΣ  Α188.3 84 84 111.89

8. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α189 ΕΩΣ  Α188 8 8 14.29

9. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α187Α ΕΩΣ  Α187.3 75 75 96.77

10. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180.1.4 ΕΩΣ  Α180.1.6 13 13 16.79

11. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180.1 ΕΩΣ  Α180.1.4 89 89 114.99

12. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180 ΕΩΣ  Α180.14 266 266 362.51

13. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α149 ΕΩΣ  Α149.4 149 149 177.41

14. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α148 ΕΩΣ  Α148.4 141 141 170.14

15. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α147.2 ΕΩΣ  Α147.2.1 17 17 21.96

16. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α147 ΕΩΣ  Α147.3 67 67 84.63

17. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146.7 ΕΩΣ  Α146.7.2 48 48 62.00

18. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146.4 ΕΩΣ  Α146.4.3 38 38 52.54

19. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146 ΕΩΣ  Α146.11 278 278 361.72

20. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α141 ΕΩΣ  Α141.5 163 163 210.65

21. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α175 ΕΩΣ  Α75.3 74 74 99.64

22. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α74.1 ΕΩΣ  Α74.4 100 100 129.15

23. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.8 ΕΩΣ  Α72.8.4 70 70 128.49

24. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.4 ΕΩΣ  Α72.9 171 171 248.70

25. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.3 ΕΩΣ  Α72.3.5 163 163 210.29

26. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.2.1 ΕΩΣ  Α72.2.3 37 37 47.77

27. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72 ΕΩΣ  Α72.1.2 40 40 51.66

28. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α68 ΕΩΣ  Α68.2 59 59 76.19

29. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α67 ΕΩΣ  Α67.3 88 88 113.55

30. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α63 ΕΩΣ  Α63.1 32 32 41.33

31. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.17 ΕΩΣ  Α62.17.1 42 42 54.26

32. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.7 ΕΩΣ  Α62.10.7.2 67 67 94.38

33. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.4 ΕΩΣ  Α62.10.4.4 151 151 194.96

34. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.3 ΕΩΣ  Α62.10.3.3 108 108 157.66

35. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.10.8 263 263 357.21

36. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.2 ΕΩΣ  Α62.2.7 274 274 357.15

37. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.1 ΕΩΣ  Α62.1.1 45 45 58.10

38. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.19 334 334 450.15

39. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.10.1.1 53 53 68.47

40. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.3 ΕΩΣ  Α62.10 262 262 339.94

41. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α59.8 ΕΩΣ  Α59.8.3 95 95 122.70

42. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α59 ΕΩΣ  Α59.13 386 386 500.67

43. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α109.1 ΕΩΣ  Α109.2 29 29 37.44

44. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α111 ΕΩΣ  Α111.2 43 43 55.54

45. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.7 ΕΩΣ  Α112.7.1 25 25 32.29

46. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.6 ΕΩΣ  Α112.6.2 62 62 81.44

47. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.3 ΕΩΣ  Α112.3.1 30 30 38.73

48. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.2 ΕΩΣ  Α112.2.2 28 28 36.15

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 1: ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΣΟΝΟΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

PINAKES-ATSIPOPOULO-ΝΕΟ 1/3 ΔΙΑΜ.ΑΚΑΘ.
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ΕΚΣΚΑΦΕΣΟΝΟΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

49. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.2 ΕΩΣ  Α112.2.1 30 30 28.23

50. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.1 ΕΩΣ  Α112.1.1 30 30 38.73

51. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112 ΕΩΣ  Α112.11 344 344 484.71

52. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α116 ΕΩΣ  Α116.2 54 54 74.47

53. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α121 ΕΩΣ  Α121.1 30 30 38.73

54. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α125 ΕΩΣ  Α125.1 30 30 38.74

55. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127.7 ΕΩΣ  Α127.7.1 45 45 58.10

56. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127.4 ΕΩΣ  Α127.4.2 95 95 122.57

57. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127 ΕΩΣ  Α127.10 366 366 502.47

58. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α129 ΕΩΣ  Α129.1 30 30 38.75

59. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α131.1 ΕΩΣ  Α131.1.3 117 117 151.07

60. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α131 ΕΩΣ  Α131.4 174 174 219.30

61. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α132 ΕΩΣ  Α132.6 75 75 96.80

62. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α132 ΕΩΣ  Α132.4 141 141 181.93

63. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α133 ΕΩΣ  Α133.1 20 20 25.83

64. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α135 ΕΩΣ  Α135.1 50 50 64.57

65. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α49.1 ΕΩΣ  Α49.1.1 40 40 51.66

66. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α47 ΕΩΣ  Α47.5 190 190 238.51

67. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.41 ΕΩΣ  Α46Α.41.2 35 35 45.19

68. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.34 ΕΩΣ  Α46Α.34.4 162 162 209.16

69. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.31.1 ΕΩΣ  Α46Α.31.1.1 24 24 31.00

70. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.31 ΕΩΣ  Α46Α.31.3 90 90 125.23

71. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.24 ΕΩΣ  Α46Α.24.1 25 25 32.29

72. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.9 ΕΩΣ  Α46Α.9.1 45 45 58.09

73. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.7 ΕΩΣ  Α46Α.7.4 181 181 247.34

74. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46Α.54 1550 1550 2,067.07

75. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.39 ΕΩΣ  Α46.39.7 190 190 245.47

76. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.32 ΕΩΣ  Α46.32.2 99 99 127.87

77. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.26 ΕΩΣ  Α46.26.2 90 90 116.16

78. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.10 ΕΩΣ  Α46.22.10.1 25 25 32.29

79. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.5 ΕΩΣ  Α46.22.5.1 25 25 32.29

80. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.1 ΕΩΣ  Α46.22.1.2 75 75 96.80

81. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22 ΕΩΣ  Α46.22.11 326 326 440.72

82. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.8 ΕΩΣ  Α46.8.1 28 28 36.17

83. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.1.7 64 64 82.67

84. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.1.5 145 145 203.67

85. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.46 1408 1408 1,834.14

86. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α43.1 ΕΩΣ  Α43.1.2 70 70 99.06

87. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α43.2 ΕΩΣ  Α43.6 70 70 94.18

88. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α42.5 ΕΩΣ  Α42.5.1 38 38 49.08

89. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α42 ΕΩΣ  Α42.8 307 307 393.40

90. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α39 ΕΩΣ  Α39.10 282 282 362.66

91. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α33 ΕΩΣ  Α33.3 105 105 131.22

92. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α32 ΕΩΣ  Α32.2 62 62 77.72

93. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α28 ΕΩΣ  Α28.2 73 73 75.97

94. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α27 ΕΩΣ  Α27.4 141 141 178.20

95. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.7 ΕΩΣ  Α26.7.1 30 30 38.75

96. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.6 ΕΩΣ  Α26.6.3 64 64 113.59

97. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.2 ΕΩΣ  Α26.2.5 72 72 101.71

98. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26 ΕΩΣ  Α26.9 176 176 231.18
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ΕΚΣΚΑΦΕΣΟΝΟΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

99. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α23 ΕΩΣ  Α23.4 86 86 110.20

100. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.17 ΕΩΣ  Α22.17.4 89 89 116.19

101. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.12 ΕΩΣ  Α22.12.2 28 28 36.16

102. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.9 ΕΩΣ  Α22.23 325 325 484.05

103. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.6 ΕΩΣ  Α22.5.6.1 15 15 19.37

104. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.4 ΕΩΣ  Α22.5.4.2 49 49 63.30

105. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.3 ΕΩΣ  Α22.5.3.2 30 30 38.74

106. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5 ΕΩΣ  Α22.5.8 160 160 206.34

107. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.1 ΕΩΣ  Α22.9 121 121 155.35

108. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α21 ΕΩΣ  Α21.2 66 66 79.95

109. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α20 ΕΩΣ  Α20.2 70 70 86.21

110. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α18.3 ΕΩΣ  Α18.3.2 39 39 50.37

111. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α18 ΕΩΣ  Α18.7 214 214 272.80

112. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α17 ΕΩΣ  Α17.1 50 50 59.32

113. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α14.1 ΕΩΣ  Α14.4 104 104 132.60

114. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α13.1 ΕΩΣ  Α13.2 35 35 45.21

115. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α13 ΕΩΣ  Α13.1 32 32 37.96

116. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α12.4 ΕΩΣ  Α12.4.1 25 25 32.29

117. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α12.2 ΕΩΣ  Α12.2.2 85 85 109.76

118. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α12 ΕΩΣ  Α12.6 200 200 253.15

119. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α94 ΕΩΣ  Α94.6 275 275 390.17

120. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α89 ΕΩΣ  Α89.1 55 55 65.20

121. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α86.3 ΕΩΣ  Α86.3.1 25 25 24.98

122. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α86.1 ΕΩΣ  Α86.12 338 338 415.40

ΣΥΝΟΛΟ 16,645 16,645 21,930
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63 75 90 110 160

Α. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-1 167 167 86.84

Β. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-2 103 103 80.31

Γ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-3 234 234 187.74

Δ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-4 21 21 11.00

Ε. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-5 73 73 38.25

ΣΤ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-6 62 62 33.76

Z. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-7 76 76 39.82

Η. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-8 100 100 52.39

Θ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-9 52 52 27.24

Ι. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-10 87 87 56.03

Κ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-11 60 60 31.44

Λ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-12 88 88 31.44

Μ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-13 108 108 69.31

Ν. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-14 38 38 19.91

Ξ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-15 49 49 25.68

Ο. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-16 45 45 23.58

Π. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-17 50 50 26.19

Ρ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-18 144 144 75.43

Σ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-19 161 161 84.35

Τ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-20 40 40 20.96

Υ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-21 65 65 36.97

Φ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-22 50 50 26.19

Χ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-23 40 40 20.96

Ψ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-24 182 182 156.30

Ω. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-25 112 112 58.68

AA. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-26 60 60 31.44

AB. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-27 82 82 62.55

AΓ. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ Α/Σ-28 50 50 26.19

ΣΥΝΟΛΟ 2399 1710 170 103 234 182 1441

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ  2.2. :   ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΘΛIΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ

ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
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    ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΙΑΤΟΜΗ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ   ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ

    ΑΡΙΣΤ. ΔΕΞΙΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ   0-4 Μ. 4-6 Μ. 6 ΑΝΩ

ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

A191.30 186.55 183.91 2.64 0.1902 1.85 6
A191.30.1 186.5 183.92 2.58 0.1902 1.8 1.8 38 10.97 0 0
A191.30.2 186.4 184.04 2.36 0.1902 1.65 1.65 23 65.7 0 0
A191.30.3 185.95 184.11 1.84 1.29 1.29 0 33.86 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 67 110.53 0 0

A191.25 176.5 174.66 1.84 0.1902 1.29 37
A191.25.1 176.8 174.95 1.85 0.1902 1.29 1.29 13 47.79 0 0
A191.25.2 177.1 175.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 48 16.79 0 0
A191.25.3 178.25 176.41 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 61.96 0 0
A191.25.4 180.4 178.56 1.84 1.29 1.29 0 58.04 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 143 184.58 0 0

A191.20 169.15 167.31 1.84 0.1902 1.29 26
A191.20.1 171.5 169.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 33.57 0 0
A191.20.2 177.2 175.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 36 32.28 0 0
A191.20.3 180.4 178.56 1.84 0.1902 1.29 1.29 33 46.48 0 0
A191.20.4 182.25 180.41 1.84 0.1902 1.29 1.29 55 42.58 0 0
A191.20.5 184.55 182.71 1.84 1.29 1.29 0 70.97 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 175 225.88 0 0

A191.8 152.4 150.56 1.84 0.1902 1.29 15
A191.9 152.85 151.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 23 19.37 0 0
A191.10 153.75 151.9 1.85 0.1902 1.29 1.29 20 29.71 0 0
A191.11 156 153.56 2.44 0.1902 1.7 1.7 20 29.97 0 0
A191.12 155.55 153.7 1.85 0.1902 1.29 1.29 35 29.97 0 0
A191.13 158.1 156.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 45.2 0 0
A191.14 160.95 159.11 1.84 0.1902 1.29 1.29 33 38.73 0 0
A191.15 162.45 160.61 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 42.58 0 0
A191.16 163.85 162.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 33 38.68 0 0
A191.17 165.5 163.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 27 42.54 0 0
A191.18 166.9 165.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 27 34.79 0 0
A191.19 168.1 166.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 14 34.79 0 0
A191.20 169.15 167.31 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 18.05 0 0

1. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.30 ΕΩΣ  Α191.30.3

2. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.25 ΕΩΣ  Α191.25.4

3. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.20 ΕΩΣ  Α191.20.5

4. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.8 ΕΩΣ  Α191.35

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΦΡΕΑΤΙΟ
ΥΨΟΜΕΤΡΑ

Β
Α

Θ
Ο

Σ
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A191.21 176.5 174.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 51.53 0 0
A191.22 178.9 177.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 38.63 0 0
A191.23 180 178.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 15 32.19 0 0
A191.24 180.7 178.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 6 19.31 0 0
A191.25 180.85 179.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 18 7.72 0 0
A191.26 181.8 179.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 23.17 0 0
A191.27 183.95 182.11 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 45.06 0 0
A191.28 184.38 182.54 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 57.92 0 0
A191.29 185 183.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 27 45.03 0 0
A191.30 186.55 183.91 2.64 0.1902 1.85 1.85 10 42.32 0 0
A191.31 186.3 184.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 15.68 0 0
A191.32 186.45 184.61 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 38.62 0 0
A191.33 187.25 185.41 1.84 0.1902 1.29 1.29 55 45.04 0 0
A191.34 187.85 186.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 70.76 0 0
A191.35 189.75 187.91 1.84 1.29 1.29 0 57.92 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 758 995.28 0 0

A191.6 150.5 148.66 1.84 0.1902 1.29 45
A191.6.1 157.5 155.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 58.08 0 0
A191.6.2 164.5 162.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 58.02 0 0
A191.6.3 169.65 167.81 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 45.12 0 0
A191.6.4 171.6 169.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 32.24 0 0
A191.6.5 173.7 171.86 1.84 1.29 1.29 0 25.79 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 170 219.25 0 0

A191A 140 138.16 1.84 0.1902 1.29 50
A191.1 142 140.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 64.57 0 0
A191.2 144 142.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 51.66 0 0
A191.3 146 144.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 45 45.22 0 0
A191.4 148 146.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 45 58.19 0 0
A191.5 149 147.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 35 58.24 0 0
A191.6 150.5 148.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 11 45.29 0 0
A191.7 152 150.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 50 14.23 0 0
A191.8 157.1 155.26 1.84 1.29 1.29 0 64.66 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 311 402.06 0 0

A188 157.4 154.14 3.26 0.1902 2.29 7
A188.1 156 154.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 42 12.52 0 0
A188.2 156.65 154.81 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 54.2 0 0
A188.3 156.9 155.06 1.84 1.29 1.29 0 45.17 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 84 111.89 0 0

A189 155 153.29 1.71 0.1902 1.2 8.2

5. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.6 ΕΩΣ  Α191.6.5

6. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.Α ΕΩΣ  Α191.8

7. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α188 ΕΩΣ  Α188.3

8. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α189 ΕΩΣ  Α188
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A188 157.4 154.14 3.26 2.29 2.29 0 14.29 0 0
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 8.2 14.29 0 0

A187A 161 159.25 1.75 0.1902 1.23 8
A187.1 161.1 159.25 1.85 0.1902 1.29 1.29 47 10.09 0 0
A187.2 162.05 160.2 1.85 0.1902 1.29 1.29 20 60.8 0 0
A187.3 163.3 161.46 1.84 1.29 1.29 0 25.88 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 75 96.77 0 0

A180.1.4 175.8 173.96 1.84 0.1902 1.29 4
A180.1.5 176.2 174.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 9 5.17 0 0
A180.1.6 177.6 175.76 1.84 1.29 1.29 0 11.62 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 13 16.79 0 0

A180.1 176.94 175.1 1.84 0.1902 1.29 33
A180.1.1 177.05 175.2 1.85 0.1902 1.29 1.29 28 42.63 0 0
A180.1.2 177.4 175.55 1.85 0.1902 1.29 1.29 4 36.18 0 0
A180.1.3 177.5 175.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 24 5.17 0 0
A180.1.4 178.2 176.36 1.84 1.29 1.29 0 31.01 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 89 114.99 0 0

A180 176.5 174.22 2.28 0.1902 1.6 20
A180.1 176.94 174.28 2.66 0.1902 1.87 1.87 22 34.65 0 0
A180.2 176.65 174.34 2.31 0.1902 1.62 1.62 24 38.3 0 0
A180.3 176 174.41 1.59 0.1902 1.11 1.11 20 32.72 0 0
A180.4 177 175.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 22 24.04 0 0
A180.5 178.5 176.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 28 28.44 0 0
A180.6 179.8 177.95 1.85 0.1902 1.29 1.29 17 36.2 0 0
A180.7 180.3 178.45 1.85 0.1902 1.29 1.29 32 21.98 0 0
A180.8 180.4 178.55 1.85 0.1902 1.29 1.29 9 41.39 0 0
A180.9 180.9 179.05 1.85 0.1902 1.29 1.29 10 11.64 0 0
A180.10 181.2 179.35 1.85 0.1902 1.29 1.29 11 12.94 0 0
A180.11 181.5 179.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 6 14.23 0 0
A180.12 181.8 179.95 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 7.76 0 0
A180.13 182.8 180.95 1.85 0.1902 1.29 1.29 15 38.81 0 0
A180.14 182.9 181.06 1.84 1.29 1.29 0 19.41 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 266 362.51 0 0

A149 67.09 66.2 0.89 0.1902 0.63 45
A149.1 73.4 71.55 1.85 0.1902 1.29 1.29 39 43.16 0 0
A149.2 80.7 78.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 28 50.37 0 0
A149.3 85.7 83.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 37 36.15 0 0
A149.4 91.4 89.56 1.84 1.29 1.29 0 47.73 0 0

12. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180 ΕΩΣ  Α180.14

13. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α149 ΕΩΣ  Α149.4

9. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α187Α ΕΩΣ  Α187.3

10. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180.1.4 ΕΩΣ  Α180.1.6

11. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180.1 ΕΩΣ  Α180.1.4
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ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 149 177.41 0 0

A148 67.75 66.76 0.99 0.1902 0.7 40
A148.1 73 71.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 39.76 0 0
A148.2 76.68 74.84 1.84 0.1902 1.29 1.29 27 38.73 0 0
A148.3 81.7 79.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 44 34.86 0 0
A148.4 88.8 86.96 1.84 1.29 1.29 0 56.79 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 141 170.14 0 0

A147.2 74.2 72.36 1.84 0.1902 1.29 17
A147.2.1 76.3 74.46 1.84 1.29 1.29 0 21.96 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 17 21.96 0 0

A147 69.31 67.79 1.52 0.1902 1.07 17
A147.1 71.06 69.21 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 20.05 0 0
A147.2 74.2 72.35 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 32.29 0 0
A147.3 75 73.16 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 67 84.63 0 0

A146.7 75.9 74.06 1.84 0.1902 1.29 18
A146.7.1 77 75.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 23.25 0 0
A146.7.2 80 78.16 1.84 1.29 1.29 0 38.75 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 48 62 0 0

A146.4 79.1 77.01 2.09 0.1902 1.47 10
A146.4.1 79.15 77.04 2.11 0.1902 1.48 1.48 18 14.73 0 0
A146.4.2 78.93 77.09 1.84 0.1902 1.29 1.29 10 24.92 0 0
A146.4.3 79 77.16 1.84 1.29 1.29 0 12.89 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 38 52.54 0 0

A146 70.18 68.34 1.84 0.1902 1.29 28
A146.1 72.95 71.1 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 36.17 0 0
A146.2 74.35 72.51 1.84 0.1902 1.29 1.29 29 38.75 0 0
A146.3 76.7 74.85 1.85 0.1902 1.29 1.29 17 37.46 0 0
A146.4 79.1 77 2.1 0.1902 1.47 1.47 12 23.48 0 0
A146.5 80.95 79.1 1.85 0.1902 1.29 1.29 15 16.58 0 0
A146.6 82.3 80.45 1.85 0.1902 1.29 1.29 37 19.39 0 0
A146.7 85 83.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 26 47.82 0 0
A146.8 88.5 86.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 33.6 0 0
A146.9 92.75 90.9 1.85 0.1902 1.29 1.29 22 38.76 0 0
A146.10 94.5 92.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 32 28.41 0 0
A146.11 97.85 96.01 1.84 1.29 1.29 0 41.3 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 278 361.72 0 0

15. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α147.2 ΕΩΣ  Α147.2.1

14. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α148 ΕΩΣ  Α148.4

19. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146 ΕΩΣ  Α146.11

16. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α147 ΕΩΣ  Α147.3

17. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146.7 ΕΩΣ  Α146.7.2

18. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146.4 ΕΩΣ  Α146.4.3
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A141 70.86 69 1.86 0.1902 1.31 40
A141.1 74.7 72.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 51.94 0 0
A141.2 77.3 75.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 38 38.73 0 0
A141.3 82 80.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 49.04 0 0
A141.4 85.35 83.51 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 38.7 0 0
A141.5 88.2 86.36 1.84 1.29 1.29 0 32.24 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 163 210.65 0 0

A75 80.6 79.01 1.59 0.1902 1.12 17
A75.1 81.8 79.53 2.27 0.1902 1.59 1.59 20 23.02 0 0
A75.2 81.43 79.59 1.84 0.1902 1.29 1.29 37 28.84 0 0
A75.3 81.6 79.76 1.84 1.29 1.29 0 47.78 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 74 99.64 0 0

A74.1 90.95 89.11 1.84 0.1902 1.29 22
A74.2 92.55 90.7 1.85 0.1902 1.29 1.29 38 28.42 0 0
A74.3 98.8 96.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 49.08 0 0
A74.4 102.48 100.64 1.84 1.29 1.29 0 51.65 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 100 129.15 0 0

A72.8 125 122.25 2.75 0.1902 1.93 10
A72.8.1 125.4 122.28 3.12 0.1902 2.19 2.19 23 20.58 0 0
A72.8.2 125.2 122.34 2.86 0.1902 2 2 17 48.15 0 0
A72.8.3 124.7 122.4 2.3 0.1902 1.61 1.61 20 30.71 0 0
A72.8.4 124.3 122.46 1.84 1.29 1.29 0 29.05 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70 128.49 0 0

A72.4 110.3 108.46 1.84 0.1902 1.29 24
A72.5 113.5 111.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 31 0 0
A72.6 116 114.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 38.77 0 0
A72.7 119.65 117.8 1.85 0.1902 1.29 1.29 42 38.77 0 0
A72.8 125 122.24 2.76 0.1902 1.93 1.93 45 67.65 0 0
A72.9 130 128.16 1.84 1.29 1.29 0 72.51 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 171 248.7 0 0

A72.3 104 102.16 1.84 0.1902 1.29 22
A72.3.1 107 105.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 36 28.41 0 0
A72.3.2 113.75 111.91 1.84 0.1902 1.29 1.29 52 46.47 0 0
A72.3.3 117.2 115.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 28 67.07 0 0
A72.3.4 118.85 117.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 36.1 0 0
A72.3.5 121.9 120.06 1.84 1.29 1.29 0 32.24 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 163 210.29 0 0

20. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α141 ΕΩΣ  Α141.5

21. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α175 ΕΩΣ  Α75.3

22. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α74.1 ΕΩΣ  Α74.4

23. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.8 ΕΩΣ  Α72.8.4

24. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.4 ΕΩΣ  Α72.9

25. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.3 ΕΩΣ  Α72.3.5
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A72.2.1 99.2 97.36 1.84 0.1902 1.29 17
A72.2.2 100 98.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 21.95 0 0
A72.2.3 101.65 99.81 1.84 1.29 1.29 0 25.82 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 37 47.77 0 0

A72 81.85 80.01 1.84 0.1902 1.29 20
A72.1.1 83.9 82.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 25.83 0 0
A72.1.2 85.9 84.06 1.84 1.29 1.29 0 25.83 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 40 51.66 0 0

A68 86.8 84.96 1.84 0.1902 1.29 38
A68.1 89 87.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 21 49.07 0 0
A68.2 90.6 88.76 1.84 1.29 1.29 0 27.12 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 59 76.19 0 0

A67 86 84.16 1.84 0.1902 1.29 43
A67.1 90.9 89.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 15 55.5 0 0
A67.2 92.1 90.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 19.35 0 0
A67.3 94.5 92.66 1.84 1.29 1.29 0 38.7 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 88 113.55 0 0

A63 97.85 96.01 1.84 0.1902 1.29 32
A63.1 100.5 98.66 1.84 1.29 1.29 0 41.33 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 32 41.33 0 0

A62.17 163.1 161.26 1.84 0.1902 1.29 42
A62.17.1 164.5 162.66 1.84 1.29 1.29 0 54.26 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 42 54.26 0 0

A62.10.7 160.5 158.05 2.45 0.1902 1.72 37
A62.10.7.1 160 158.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 55.67 0 0
A62.10.7.2 161.25 159.41 1.84 1.29 1.29 0 38.71 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 67 94.38 0 0

A62.10.4 155.6 153.76 1.84 0.1902 1.29 25
A62.10.4.1 155.7 153.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 32.29 0 0
A62.10.4.2 156 154.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 64.57 0 0
A62.10.4.3 156.35 154.51 1.84 0.1902 1.29 1.29 31 58.1 0 0
A62.10.4.4 157.35 155.51 1.84 1.29 1.29 0 40 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 151 194.96 0 0

A62.10.3 155.3 152.45 2.85 0.1902 2 38

26. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.2.1 ΕΩΣ  Α72.2.3

27. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72 ΕΩΣ  Α72.1.2

28. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α68 ΕΩΣ  Α68.2

29. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α67 ΕΩΣ  Α67.3

30. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α63 ΕΩΣ  Α63.1

31. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.17 ΕΩΣ  Α62.17.1

32. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.7 ΕΩΣ  Α62.10.7.2

33. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.4 ΕΩΣ  Α62.10.4.4

34. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.3 ΕΩΣ  Α62.10.3.3
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A62.10.3.1 154.58 152.56 2.02 0.1902 1.41 1.41 38 64.85 0 0
A62.10.3.2 154.52 152.67 1.85 0.1902 1.29 1.29 32 51.44 0 0
A62.10.3.3 155 153.16 1.84 1.29 1.29 0 41.37 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 108 157.66 0 0

A62.10 152.96 151.12 1.84 0.1902 1.29 42
A62.10.1 153.65 151.8 1.85 0.1902 1.29 1.29 22 54.26 0 0
A62.10.2 154.3 152.34 1.96 0.1902 1.37 1.37 34 29.28 0 0
A62.10.3 155.3 152.44 2.86 0.1902 2 2 9 57.27 0 0
A62.10.4 155.6 153.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 14.8 0 0
A62.10.5 156.9 155.05 1.85 0.1902 1.29 1.29 55 38.75 0 0
A62.10.6 160.95 159.1 1.85 0.1902 1.29 1.29 31 71.1 0 0
A62.10.7 163.9 162.05 1.85 0.1902 1.29 1.29 40 40.08 0 0
A62.10.8 166.45 164.61 1.84 1.29 1.29 0 51.67 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 263 357.21 0 0

A62.2 111.4 109.56 1.84 0.1902 1.29 30
A62.2.1 112.2 110.24 1.96 0.1902 1.37 1.37 54 39.93 0 0
A62.2.2 112.25 110.4 1.85 0.1902 1.29 1.29 55 71.89 0 0
A62.2.3 116.6 114.75 1.85 0.1902 1.29 1.29 34 71.06 0 0
A62.2.4 118.7 116.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 17 43.91 0 0
A62.2.5 119.8 117.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 56 21.95 0 0
A62.2.6 125.5 123.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 28 72.28 0 0
A62.2.7 128 126.16 1.84 1.29 1.29 0 36.13 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 274 357.15 0 0

A62.1 101.35 99.51 1.84 0.1902 1.29 45
A62.1.1 108 106.16 1.84 1.29 1.29 0 58.1 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 45 58.1 0 0

A62.10 150.9 149.06 1.84 0.1902 1.29 53
A62.11 152.1 150.25 1.85 0.1902 1.29 1.29 45 68.49 0 0
A62.12 153.25 151.4 1.85 0.1902 1.29 1.29 52 58.15 0 0
A62.13 157.5 155.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 40 67.19 0 0
A62.14 159.65 157.81 1.84 0.1902 1.29 1.29 28 51.68 0 0
A62.15 161.5 158.68 2.82 0.1902 1.98 1.98 26 45.75 0 0
A62.16 160.6 158.75 1.85 0.1902 1.29 1.29 43 42.5 0 0
A62.17 163.1 161.25 1.85 0.1902 1.29 1.29 12 55.59 0 0
A62.18 163.85 162 1.85 0.1902 1.29 1.29 35 15.52 0 0
A62.19 164.8 162.96 1.84 1.29 1.29 0 45.28 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 334 450.15 0 0

A62.10 150.9 149.06 1.84 0.1902 1.29 53

35. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.10.8

36. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.2 ΕΩΣ  Α62.2.7

37. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.1 ΕΩΣ  Α62.1.1

38. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.19

39. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.10.1.1
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A62.10.1.1 152.2 150.36 1.84 1.29 1.29 0 68.47 0 0
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 53 68.47 0 0

A62.3 142.35 140.46 1.89 0.1902 1.33 34
A62.4 142.5 140.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 60 44.46 0 0
A62.5 143.5 141.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 77.28 0 0
A62.6 146 144.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 64.36 0 0
A62.7 150.7 148.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 26 57.96 0 0
A62.8 152.5 150.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 36 33.51 0 0
A62.9 153 151.05 1.95 0.1902 1.36 1.36 11 47.77 0 0
A62.10 152.96 151.12 1.84 1.29 1.29 0 14.6 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 262 339.94 0 0

A59.8 123.9 122.06 1.84 0.1902 1.29 33
A59.8.1 126.15 124.31 1.84 0.1902 1.29 1.29 38 42.61 0 0
A59.8.2 126.9 125.05 1.85 0.1902 1.29 1.29 24 49.08 0 0
A59.8.3 127.1 125.26 1.84 1.29 1.29 0 31.01 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 95 122.7 0 0

A59 106.1 104.56 1.54 0.1902 1.08 14
A59.1 109 107.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 36 16.61 0 0
A59.2 113.3 111.45 1.85 0.1902 1.29 1.29 41 46.52 0 0
A59.3 118.5 116.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 29 53.02 0 0
A59.4 122.7 120.85 1.85 0.1902 1.29 1.29 38 37.52 0 0
A59.5 124.6 122.6 2 0.1902 1.4 1.4 18 51.2 0 0
A59.6 124.5 122.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 17 24.24 0 0
A59.7 124.75 122.9 1.85 0.1902 1.29 1.29 24 21.98 0 0
A59.8 126.3 124.45 1.85 0.1902 1.29 1.29 35 31.02 0 0
A59.9 130.5 128.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 38 45.24 0 0
A59.10 133.1 131.25 1.85 0.1902 1.29 1.29 22 49.12 0 0
A59.11 133.6 131.75 1.85 0.1902 1.29 1.29 28 28.45 0 0
A59.12 135.3 133.45 1.85 0.1902 1.29 1.29 46 36.22 0 0
A59.13 137.5 135.66 1.84 1.29 1.29 0 59.53 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 386 500.67 0 0

A109.1 165.88 164.04 1.84 0.1902 1.29 29
A109.2 166.25 164.41 1.84 1.29 1.29 0 37.44 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 29 37.44 0 0

A111 166.83 164.99 1.84 0.1902 1.29 10
A111.1 167.5 165.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 33 12.91 0 0
A111.2 168.3 166.46 1.84 1.29 1.29 0 42.63 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 43 55.54 0 0

40. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.3 ΕΩΣ  Α62.10

41. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α59.8 ΕΩΣ  Α59.8.3

42. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α59 ΕΩΣ  Α59.13

43. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α109.1 ΕΩΣ  Α109.2

44. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α111 ΕΩΣ  Α111.2
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A112.7 164.7 162.86 1.84 0.1902 1.29 25
A112.7.1 165.5 163.66 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25 32.29 0 0

A112.6 165.2 163.36 1.84 0.1902 1.29 40
A112.6.1 166.6 164.69 1.91 0.1902 1.34 1.34 22 52.55 0 0
A112.6.2 166.6 164.76 1.84 1.29 1.29 0 28.89 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 62 81.44 0 0

A112.3 161.5 159.66 1.84 0.1902 1.29 30
A112.3.1 165 163.16 1.84 1.29 1.29 0 38.73 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 38.73 0 0

A112.2 159.25 157.41 1.84 0.1902 1.29 28
A112.2.2 160.05 158.21 1.84 1.29 1.29 0 36.15 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 28 36.15 0 0

A112.2 159.25 157.91 1.34 0.1902 0.94 30
A112.2.1 162 160.66 1.34 0.94 0.94 0 28.23 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 28.23 0 0

A112.1 160.45 158.61 1.84 0.1902 1.29 30
A112.1.1 162.3 160.46 1.84 1.29 1.29 0 38.73 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 38.73 0 0

A112 160 158.48 1.52 0.1902 1.07 30
A112.1 160.45 158.6 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 35.39 0 0
A112.2 160.55 158.7 1.85 0.1902 1.29 1.29 37 38.77 0 0
A112.3 161.5 159.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 33 47.82 0 0
A112.4 163.55 161.7 1.85 0.1902 1.29 1.29 14 42.65 0 0
A112.5 164.25 162.27 1.98 0.1902 1.39 1.39 47 18.76 0 0
A112.6 165.2 162.41 2.79 0.1902 1.95 1.95 53 78.53 0 0
A112.7 164.7 162.57 2.13 0.1902 1.49 1.49 22 91.34 0 0
A112.8 164.48 162.63 1.85 0.1902 1.29 1.29 40 30.64 0 0
A112.9 165.5 163.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 10 51.7 0 0
A112.10 166.4 164.55 1.85 0.1902 1.29 1.29 28 12.93 0 0
A112.11 169.35 167.51 1.84 1.29 1.29 0 36.18 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 344 484.71 0 0

A116 158.2 156.36 1.84 0.1902 1.29 27
A116.1 159.05 156.95 2.1 0.1902 1.47 1.47 27 37.24 0 0
A116.2 158.88 157.04 1.84 1.29 1.29 0 37.23 0 0

45. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.7 ΕΩΣ  Α112.7.1

46. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.6 ΕΩΣ  Α112.6.2

47. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.3 ΕΩΣ  Α112.3.1

48. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.2 ΕΩΣ  Α112.2.2

49. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.2 ΕΩΣ  Α112.2.1

50. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.1 ΕΩΣ  Α112.1.1

51. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112 ΕΩΣ  Α112.11

52. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α116 ΕΩΣ  Α116.2
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ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 54 74.47 0 0

A121 152 150.16 1.84 0.1902 1.29 30
A121.1 152.8 150.96 1.84 1.29 1.29 0 38.73 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 38.73 0 0

A125 145.2 143.36 1.84 0.1902 1.29 30
A125.1 147 145.16 1.84 1.29 1.29 0 38.74 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 38.74 0 0

A127.7 150.75 148.91 1.84 0.1902 1.29 45
A127.7.1 152.9 151.06 1.84 1.29 1.29 0 58.1 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 45 58.1 0 0

A127.4 145.1 143.26 1.84 0.1902 1.29 40
A127.4.1 146.45 144.61 1.84 0.1902 1.29 1.29 55 51.63 0 0
A127.4.2 147.5 145.66 1.84 1.29 1.29 0 70.94 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 95 122.57 0 0

A127 142.6 141.06 1.54 0.1902 1.08 10
A127.1 142.55 141.09 1.46 0.1902 1.03 1.03 42 10.53 0 0
A127.2 142.75 141.21 1.54 0.1902 1.08 1.08 35 44.16 0 0
A127.3 142.8 141.32 1.48 0.1902 1.04 1.04 56 37.03 0 0
A127.4 145.1 143.25 1.85 0.1902 1.29 1.29 42 65.27 0 0
A127.5 148.9 147.05 1.85 0.1902 1.29 1.29 41 54.27 0 0
A127.6 151 148.05 2.95 0.1902 2.06 2.06 48 68.8 0 0
A127.7 150.75 148.2 2.56 0.1902 1.79 1.79 18 92.47 0 0
A127.8 150.45 148.25 2.2 0.1902 1.54 1.54 35 29.96 0 0
A127.9 150.2 148.35 1.85 0.1902 1.29 1.29 39 49.58 0 0
A127.10 151 149.16 1.84 1.29 1.29 0 50.4 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 366 502.47 0 0

A129 135.85 134.01 1.84 0.1902 1.29 30
A129.1 136.7 134.86 1.84 1.29 1.29 0 38.75 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 38.75 0 0

A131.1 133.5 131.66 1.84 0.1902 1.29 25
A131.1.1 133.6 131.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 47 32.29 0 0
A131.1.2 135 133.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 60.69 0 0
A131.1.3 135.85 134.01 1.84 1.29 1.29 0 58.09 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 117 151.07 0 0

A131 135.4 133.93 1.47 0.1902 1.03 40

53. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α121 ΕΩΣ  Α121.1

54. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α125 ΕΩΣ  Α125.1

55. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127.7 ΕΩΣ  Α127.7.1

56. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127.4 ΕΩΣ  Α127.4.2

57. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127 ΕΩΣ  Α127.10

58. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α129 ΕΩΣ  Α129.1

59. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α131.1 ΕΩΣ  Α131.1.3

60. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α131 ΕΩΣ  Α131.4
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A131.1 137.5 135.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 29 46.45 0 0
A131.2 139.65 137.81 1.84 0.1902 1.29 1.29 55 37.42 0 0
A131.3 140 138.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 70.96 0 0
A131.4 140.85 139.01 1.84 1.29 1.29 0 64.47 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 174 219.3 0 0

A132 130.3 128.46 1.84 0.1902 1.29 30
A132.5 133.65 131.81 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 38.73 0 0
A132.6 136.25 134.41 1.84 1.29 1.29 0 58.07 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 75 96.8 0 0

A132 130.3 128.46 1.84 0.1902 1.29 41
A132.1 130.45 128.61 1.84 0.1902 1.29 1.29 55 52.92 0 0
A132.2 130.95 129.11 1.84 0.1902 1.29 1.29 10 70.95 0 0
A132.3 131.3 129.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 12.9 0 0
A132.4 133.3 131.46 1.84 1.29 1.29 0 45.16 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 141 181.93 0 0

A133 130.6 128.76 1.84 0.1902 1.29 20
A133.1 132.1 130.26 1.84 1.29 1.29 0 25.83 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 20 25.83 0 0

A135 125.7 123.86 1.84 0.1902 1.29 50
A135.1 125.9 124.06 1.84 1.29 1.29 0 64.57 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 50 64.57 0 0

A49.1 131.9 130.06 1.84 0.1902 1.29 40
A49.1.1 134.6 132.76 1.84 1.29 1.29 0 51.66 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 40 51.66 0 0

A47 133.52 131.97 1.55 0.1902 1.09 30
A47.1 133.75 132.06 1.69 0.1902 1.19 1.19 40 34.12 0 0
A47.2 135 133.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 49.56 0 0
A47.3 136.95 135.11 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 51.63 0 0
A47.4 138.45 136.61 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 38.7 0 0
A47.5 141.1 139.26 1.84 1.29 1.29 0 64.5 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 190 238.51 0 0

A46A.41 171.95 170.11 1.84 0.1902 1.29 15
A46A.41.1 172.8 170.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 19.37 0 0
A46A.41.2 175.5 173.66 1.84 1.29 1.29 0 25.82 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 35 45.19 0 0

61. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α132 ΕΩΣ  Α132.6

62. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α132 ΕΩΣ  Α132.4

63. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α133 ΕΩΣ  Α133.1

64. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α135 ΕΩΣ  Α135.1

65. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α49.1 ΕΩΣ  Α49.1.1

66. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α47 ΕΩΣ  Α47.5

67. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.41 ΕΩΣ  Α46Α.41.2

68. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.34 ΕΩΣ  Α46Α.34.4
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A46A.34 166.4 164.56 1.84 0.1902 1.29 43
A46A.34.1 169 167.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 39 55.51 0 0
A46A.34.2 172 170.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 55 50.34 0 0
A46A.34.3 174.85 173 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 71.02 0 0
A46A.34.4 175.7 173.86 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 162 209.16 0 0

A46A.31.1 166.4 164.56 1.84 0.1902 1.29 24
A46A.31.1.1 167.2 165.36 1.84 1.29 1.29 0 31 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 24 31 0 0

A46A.31 164.3 162.46 1.84 0.1902 1.29 32
A46A.31.1 166.4 164.16 2.24 0.1902 1.57 1.57 33 45.78 0 0
A46A.31.2 166.1 164.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 47.19 0 0
A46A.31.3 166.25 164.41 1.84 1.29 1.29 0 32.26 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 90 125.23 0 0

A46A.24 159.7 157.86 1.84 0.1902 1.29 25
A46A.24.1 160.8 158.96 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25 32.29 0 0

A46A.9 144 142.16 1.84 0.1902 1.29 45
A46A.9.1 147.9 146.06 1.84 1.29 1.29 0 58.09 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 45 58.09 0 0

A46A.7 140 138.16 1.84 0.1902 1.29 34
A46A.7.1 143 140.4 2.6 0.1902 1.82 1.82 18 52.86 0 0
A46A.7.2 142.3 140.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 37 27.98 0 0
A46A.7.3 142.6 140.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 7 47.75 0 0
A46A.7.4 142.8 140.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 9.03 0 0
A46A.7.5 146 144.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 58.08 0 0
A46A.7.6 147.4 145.56 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 25.82 0 0
A46A.7.7 148.5 146.66 1.84 1.29 1.29 0 25.82 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 181 247.34 0 0

A46 122.5 120.66 1.84 0.1902 1.29 50
A46A.1 126.6 124.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 64.57 0 0
A46A.2 129.6 127.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 31 58.09 0 0
A46A.3 131 129.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 39.99 0 0
A46A.4 134 132.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 38.69 0 0
A46A.5 135.25 133.41 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 25.79 0 0
A46A.6 138.6 136.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 15 51.55 0 0
A46A.7 140 138.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 22 19.32 0 0

69. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.31.1 ΕΩΣ  Α46Α.31.1.1

70. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.31 ΕΩΣ  Α46Α.31.3

71. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.24 ΕΩΣ  Α46Α.24.1

72. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.9 ΕΩΣ  Α46Α.9.1

73. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.7 ΕΩΣ  Α46Α.7.4

74. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46Α.54
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A46A.8 141.85 140.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 22 28.35 0 0
A46A.9 144 141.25 2.75 0.1902 1.92 1.92 26 35.34 0 0
A46A.10 143.35 141.51 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 41.76 0 0
A46A.11 147.7 145.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 51.48 0 0
A46A.12 149 147.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 25.73 0 0
A46A.13 150.5 148.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 42 32.16 0 0
A46A.14 154 152.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 54.05 0 0
A46A.15 154.9 153.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 25.75 0 0
A46A.16 155.5 153.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 24 25.75 0 0
A46A.17 155.92 154.08 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 30.9 0 0
A46A.18 156.76 154.92 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 32.18 0 0
A46A.19 157.22 155.38 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 38.63 0 0
A46A.20 158 156.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 18 38.64 0 0
A46A.21 158.6 156.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 16 23.19 0 0
A46A.22 158.8 156.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 14 20.62 0 0
A46A.23 159.2 157.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 31 18.04 0 0
A46A.24 159.7 157.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 29 39.94 0 0
A46A.25 160.3 158.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 34 37.37 0 0
A46A.26 161.2 159.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 43.8 0 0
A46A.27 161.85 160.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 26 32.2 0 0
A46A.28 162.5 160.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 24 33.49 0 0
A46A.29 163.05 161.21 1.84 0.1902 1.29 1.29 47 30.91 0 0
A46A.30 164.1 162.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 60.58 0 0
A46A.31 164.3 162.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 23 32.24 0 0
A46A.32 164.85 163.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 26 29.66 0 0
A46A.33 165.5 163.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 22 33.53 0 0
A46A.34 166.4 164.56 1.84 0.1902 1.29 1.29 46 28.38 0 0
A46A.35 167.2 165.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 32 59.33 0 0
A46A.36 167.6 165.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 41.27 0 0
A46A.37 168.15 166.31 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 25.79 0 0
A46A.38 168.7 166.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 42 38.7 0 0
A46A.39 170.18 168.34 1.84 0.1902 1.29 1.29 46 54.22 0 0
A46A.40 171.1 169.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 43 59.41 0 0
A46A.41 171.95 170.11 1.84 0.1902 1.29 1.29 7 55.51 0 0
A46A.42 172 170.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 15 9.03 0 0
A46A.43 172.54 170.7 1.84 0.1902 1.29 1.29 34 19.35 0 0
A46A.44 173.28 171.44 1.84 0.1902 1.29 1.29 43 43.85 0 0
A46A.45 174.18 172.34 1.84 0.1902 1.29 1.29 43 55.46 0 0
A46A.46 176.4 174.56 1.84 0.1902 1.29 1.29 12 55.5 0 0
A46A.47 178 175.89 2.11 0.1902 1.48 1.48 6 16.6 0 0
A46A.48 178.2 175.91 2.29 0.1902 1.6 1.6 8 9.24 0 0
A46A.49 178.3 175.93 2.37 0.1902 1.66 1.66 50 13.04 0 0
A46A.50 178.85 176.08 2.77 0.1902 1.94 1.94 32 89.84 0 0
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A46A.51 178.5 176.18 2.32 0.1902 1.62 1.62 42 56.98 0 0
A46A.52 178.15 176.31 1.84 0.1902 1.29 1.29 42 61.23 0 0
A46A.53 179.3 177.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 54.23 0 0
A46A.54 180.3 178.46 1.84 1.29 1.29 0 25.82 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 1550 2067.07 0 0

A46.39 171.5 169.66 1.84 0.1902 1.29 4
A46.39.1 171.9 170.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 14 5.17 0 0
A46.39.2 172.4 170.55 1.85 0.1902 1.29 1.29 50 18.08 0 0
A46.39.3 175.2 173.35 1.85 0.1902 1.29 1.29 37 64.58 0 0
A46.39.4 176.2 174.35 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 47.8 0 0
A46.39.5 177.4 175.55 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 32.31 0 0
A46.39.6 179.95 178.1 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 38.77 0 0
A46.39.7 180.9 179.06 1.84 1.29 1.29 0 38.76 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 190 245.47 0 0

A46.32 166.6 164.76 1.84 0.1902 1.29 54
A46.32.1 167 165.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 45 69.74 0 0
A46.32.2 172 170.16 1.84 1.29 1.29 0 58.13 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 99 127.87 0 0

A46.26 162.52 160.68 1.84 0.1902 1.29 45
A46.26.1 163.9 162.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 58.09 0 0
A46.26.2 165.25 163.41 1.84 1.29 1.29 0 58.07 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 90 116.16 0 0

A46.22.10 171.2 169.36 1.84 0.1902 1.29 25
A46.22.10.1 172.1 170.26 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25 32.29 0 0

A46.22.5 171.5 169.66 1.84 0.1902 1.29 25
A46.22.5.1 173.9 172.06 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25 32.29 0 0

A46.22.1 160.15 158.31 1.84 0.1902 1.29 35
A46.22.1.1 161.3 159.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 45.18 0 0
A46.22.1.2 162.1 160.26 1.84 1.29 1.29 0 51.62 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 75 96.8 0 0

A46.22 159.7 157.86 1.84 0.1902 1.29 10
A46.22.1 160.15 158.31 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 12.91 0 0
A46.22.2 162 160.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 25.83 0 0
A46.22.3 166 164.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 39 51.66 0 0

75. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.39 ΕΩΣ  Α46.39.7

76. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.32 ΕΩΣ  Α46.32.2

77. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.26 ΕΩΣ  Α46.26.2

78. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.10 ΕΩΣ  Α46.22.10.1

79. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.5 ΕΩΣ  Α46.22.5.1

80. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.1 ΕΩΣ  Α46.22.1.2

81. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22 ΕΩΣ  Α46.22.11
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A46.22.4 170 168.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 50.35 0 0
A46.22.5 171.5 169.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 32.26 0 0
A46.22.6 171.65 169.81 1.84 0.1902 1.29 1.29 18 38.71 0 0
A46.22.7 171.75 169.91 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 23.22 0 0
A46.22.8 172.2 170.23 1.97 0.1902 1.38 1.38 36 26.72 0 0
A46.22.9 172.6 170.33 2.27 0.1902 1.59 1.59 38 53.44 0 0
A46.22.10 172.5 170.45 2.05 0.1902 1.44 1.44 50 57.45 0 0
A46.22.11 172.44 170.6 1.84 1.29 1.29 0 68.17 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 326 440.72 0 0

A46.8 143.35 141.51 1.84 0.1902 1.29 28
A46.8.1 147.75 145.91 1.84 1.29 1.29 0 36.17 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 28 36.17 0 0

A46 127.7 125.86 1.84 0.1902 1.29 32
A46.1.6 131.55 129.7 1.85 0.1902 1.29 1.29 32 41.33 0 0
A46.1.7 132.92 131.08 1.84 1.29 1.29 0 41.34 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 64 82.67 0 0

A46 122.5 120.66 1.84 0.1902 1.29 28
A46.1.1 131.7 129.21 2.49 0.1902 1.75 1.75 16 42.52 0 0
A46.1.2 131.1 129.25 1.85 0.1902 1.29 1.29 19 24.3 0 0
A46.1.3 131.2 129.36 1.85 0.1902 1.29 1.29 40 24.54 0 0
A46.1.4 134.1 132.03 2.07 0.1902 1.45 1.45 42 54.8 0 0
A46.1.5 134 132.16 1.84 1.29 1.29 0 57.51 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 145 203.67 0 0

A46 122.5 119.06 3.44 0.1902 2.41 7
A46.0 122.5 120.66 1.84 0.1902 2.34 1.29 50 16.64 0 0
A46.1 126.6 124.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 45 64.57 0 0
A46.2 129.6 127.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 31 58.09 0 0
A46.3 131 129.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 39.99 0 0
A46.4 134 132.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 38.69 0 0
A46.5 135.25 133.41 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 25.79 0 0
A46.6 138.6 136.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 37 51.55 0 0
A46.7 141.85 140.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 47.68 0 0
A46.8 143.35 141.51 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 64.46 0 0
A46.9 147.7 145.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 51.54 0 0
A46.10 149 147.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 25.75 0 0
A46.11 150.5 148.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 42 32.19 0 0
A46.12 154 152.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 54.1 0 0
A46.13 154.9 153.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 25.77 0 0
A46.14 155.5 153.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 24 25.77 0 0

82. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.8 ΕΩΣ  Α46.8.1

83. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.1.7

84. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.1.5

85. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.46
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A46.15 155.92 154.08 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 30.93 0 0
A46.16 156.76 154.92 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 32.22 0 0
A46.17 157.22 155.38 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 38.67 0 0
A46.18 158 156.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 18 38.68 0 0
A46.19 158.6 156.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 16 23.21 0 0
A46.20 158.8 156.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 13 20.64 0 0
A46.21 159.2 157.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 31 16.77 0 0
A46.22 159.7 157.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 29 39.99 0 0
A46.23 160.3 158.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 34 37.41 0 0
A46.24 162.2 159.88 2.32 0.1902 1.62 1.62 25 49.52 0 0
A46.25 161.85 160.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 26 36.41 0 0
A46.26 162.52 160.68 1.84 0.1902 1.29 1.29 24 33.54 0 0
A46.27 163.05 161.21 1.84 0.1902 1.29 1.29 47 30.95 0 0
A46.28 164.1 162.26 1.84 0.1902 1.29 1.29 48 60.63 0 0
A46.29 164.85 163 1.85 0.1902 1.29 1.29 26 61.98 0 0
A46.30 165.5 163.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 22 33.58 0 0
A46.31 166.4 164.55 1.85 0.1902 1.29 1.29 22 28.42 0 0
A46.32 166.6 164.75 1.85 0.1902 1.29 1.29 24 28.42 0 0
A46.33 167.2 165.35 1.85 0.1902 1.29 1.29 32 31 0 0
A46.34 167.6 165.75 1.85 0.1902 1.29 1.29 20 41.33 0 0
A46.35 168.15 166.3 1.85 0.1902 1.29 1.29 30 25.83 0 0
A46.36 168.7 166.85 1.85 0.1902 1.29 1.29 42 38.76 0 0
A46.37 170.18 168.33 1.85 0.1902 1.29 1.29 46 54.3 0 0
A46.38 171.14 169.29 1.85 0.1902 1.29 1.29 34 59.47 0 0
A46.39 171.5 169.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 16 43.94 0 0
A46.40 172 170.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 15 20.67 0 0
A46.41 172.54 170.69 1.85 0.1902 1.29 1.29 34 19.37 0 0
A46.42 173.28 171.44 1.84 0.1902 1.29 1.29 43 43.9 0 0
A46.43 174.18 172.33 1.85 0.1902 1.29 1.29 43 55.52 0 0
A46.44 176.5 174.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 12 55.51 0 0
A46.45 178 176.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 15.48 0 0
A46.46 178.9 177.06 1.84 1.29 1.29 0 64.51 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 1408 1834.14 0 0

A43.1 145.5 142.59 2.91 0.1902 2.04 23
A43.1.1 144.5 142.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 47 38.32 0 0
A43.1.2 146 144.16 1.84 1.29 1.29 0 60.74 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70 99.06 0 0

A43.2 147.3 145.39 1.91 0.1902 1.34 10
A43.3 147.45 145.42 2.03 0.1902 1.42 1.42 10 13.82 0 0
A43.4 147.5 145.45 2.05 0.1902 1.44 1.44 19 14.31 0 0
A43.5 147.35 145.5 1.85 0.1902 1.29 1.29 31 25.95 0 0

86. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α43.1 ΕΩΣ  Α43.1.2

87. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α43.2 ΕΩΣ  Α43.6
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A43.6 148.1 146.26 1.84 1.29 1.29 0 40.1 0 0
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70 94.18 0 0

A42.5 151.5 149.66 1.84 0.1902 1.29 38
A42.5.1 152.5 150.66 1.84 1.29 1.29 0 49.08 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 38 49.08 0 0

A42 140.95 139.41 1.54 0.1902 1.08 25
A42.1 142.4 140.56 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 29.66 0 0
A42.2 145 143.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 45.19 0 0
A42.3 147.2 145.36 1.84 0.1902 1.29 1.29 37 45.17 0 0
A42.4 149.5 147.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 37 47.71 0 0
A42.5 152.6 150.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 60 47.69 0 0
A42.6 158.35 156.51 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 77.36 0 0
A42.7 162.5 160.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 28 64.5 0 0
A42.8 163.15 161.31 1.84 1.29 1.29 0 36.12 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 307 393.4 0 0

A39 148.3 146.76 1.54 0.1902 1.08 13
A39.1 148.6 146.79 1.81 0.1902 1.26 1.26 25 15.25 0 0
A39.2 149.3 147.45 1.85 0.1902 1.29 1.29 38 31.95 0 0
A39.3 151.65 149.8 1.85 0.1902 1.29 1.29 20 49.12 0 0
A39.4 153.1 151.25 1.85 0.1902 1.29 1.29 26 25.87 0 0
A39.5 154 152.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 28 33.63 0 0
A39.6 155.5 153.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 32 36.21 0 0
A39.7 157 155.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 41.37 0 0
A39.8 158 156.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 20 32.31 0 0
A39.9 159 157.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 55 25.85 0 0
A39.10 162.4 160.56 1.84 1.29 1.29 0 71.1 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 282 362.66 0 0

A33 160.11 158.57 1.54 0.1902 1.08 40
A33.1 163 161.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 47.43 0 0
A33.2 164.05 162.21 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 51.57 0 0
A33.3 165.9 164.06 1.84 1.29 1.29 0 32.22 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 105 131.22 0 0

A32 161.15 159.53 1.62 0.1902 1.14 31
A32.1 163.6 161.75 1.85 0.1902 1.29 1.29 31 37.66 0 0
A32.2 165.55 163.71 1.84 1.29 1.29 0 40.06 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 62 77.72 0 0

A28 165.7 164.16 1.54 0.1902 1.08 43

88. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α42.5 ΕΩΣ  Α42.5.1

89. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α42 ΕΩΣ  Α42.8

90. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α39 ΕΩΣ  Α39.10

91. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α33 ΕΩΣ  Α33.3

92. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α32 ΕΩΣ  Α32.2

93. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α28 ΕΩΣ  Α28.2
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A28.1 165.7 164.28 1.42 0.1902 0.99 0.99 30 44.56 0 0
A28.2 165.95 164.38 1.57 1.1 1.1 0 31.41 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 73 75.97 0 0

A27 166.1 164.56 1.54 0.1902 1.08 36
A27.1 167 165.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 42.7 0 0
A27.2 171.4 169.56 1.84 0.1902 1.29 1.29 30 51.62 0 0
A27.3 175 173.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 38.72 0 0
A27.4 175.3 173.46 1.84 1.29 1.29 0 45.16 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 141 178.2 0 0

A26.7 178.6 176.76 1.84 0.1902 1.29 30
A26.7.1 179 177.16 1.84 1.29 1.29 0 38.75 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 38.75 0 0

A26.6 178 176.16 1.84 0.1902 1.29 20
A26.6.1 179.45 177.02 2.43 0.1902 1.7 1.7 11 29.9 0 0
A26.6.2 180.5 177.06 3.44 0.1902 2.41 2.41 33 22.6 0 0
A26.6.3 179 177.16 1.84 1.29 1.29 0 61.09 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 64 113.59 0 0

A26.2 168.9 166.78 2.12 0.1902 1.49 10
A26.2.1 169.1 166.81 2.29 0.1902 1.61 1.61 17 15.47 0 0
A26.2.2 169 166.86 2.14 0.1902 1.5 1.5 17 26.41 0 0
A26.2.3 168.75 166.91 1.84 0.1902 1.29 1.29 14 23.72 0 0
A26.2.4 169 167.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 14 18.06 0 0
A26.2.5 169.4 167.56 1.84 1.29 1.29 0 18.05 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 72 101.71 0 0

A26 166.7 165.19 1.51 0.1902 1.06 14
A26.1 167.04 165.23 1.81 0.1902 1.27 1.27 20 16.31 0 0
A26.2 168.9 166.78 2.12 0.1902 1.49 1.49 43 27.56 0 0
A26.3 173.6 171.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 28 59.69 0 0
A26.4 174.9 173.06 1.84 0.1902 1.29 1.29 15 36.1 0 0
A26.5 175 173.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 19.34 0 0
A26.6 178 176.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 12 25.78 0 0
A26.7 178.6 176.76 1.84 0.1902 1.29 1.29 8 15.47 0 0
A26.8 180 178.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 16 10.31 0 0
A26.9 181.8 179.96 1.84 1.29 1.29 0 20.62 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 176 231.18 0 0

A23 168.9 167.42 1.48 0.1902 1.04 14
A23.1 170.57 168.59 1.98 0.1902 1.39 1.39 8 17 0 0

97. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.2 ΕΩΣ  Α26.2.5

98. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26 ΕΩΣ  Α26.9

99. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α23 ΕΩΣ  Α23.4

96. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.6 ΕΩΣ  Α26.6.3

94. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α27 ΕΩΣ  Α27.4

95. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.7 ΕΩΣ  Α26.7.1
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A23.2 170.45 168.61 1.84 0.1902 1.29 1.29 32 10.71 0 0
A23.3 173.28 171.44 1.84 0.1902 1.29 1.29 32 41.24 0 0
A23.4 174.8 172.96 1.84 1.29 1.29 0 41.25 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 86 110.2 0 0

A22.17 179.55 177.54 2.01 0.1902 1.41 8
A22.17.1 179.45 177.56 1.89 0.1902 1.32 1.32 31 10.94 0 0
A22.17.2 179.5 177.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 40.57 0 0
A22.17.3 180.5 178.65 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 32.34 0 0
A22.17.4 180.75 178.91 1.84 1.29 1.29 0 32.34 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 89 116.19 0 0

A22.12 177.4 175.56 1.84 0.1902 1.29 15
A22.12.1 178.3 176.46 1.84 0.1902 1.29 1.29 13 19.37 0 0
A22.12.2 178.55 176.71 1.84 1.29 1.29 0 16.79 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 28 36.16 0 0

A22.9 176 174.16 1.84 0.1902 1.29 21
A22.10 176.14 174.3 1.84 0.1902 1.29 1.29 14 27.11 0 0
A22.11 176.75 174.91 1.84 0.1902 1.29 1.29 10 18.07 0 0
A22.12 177.4 175.54 1.86 0.1902 1.3 1.3 5 12.96 0 0
A22.13 177.4 175.56 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 6.48 0 0
A22.14 179 176.02 2.98 0.1902 2.08 2.08 27 67.47 0 0
A22.15 177.95 176.11 1.84 0.1902 1.29 1.29 8 45.55 0 0
A22.16 178.28 176.44 1.84 0.1902 1.29 1.29 27 10.33 0 0
A22.17 179.55 176.99 2.56 0.1902 1.79 1.79 10 41.6 0 0
A22.18 179.75 177.02 2.73 0.1902 1.91 1.91 23 18.5 0 0
A22.19 180.12 177.09 3.03 0.1902 2.12 2.12 22 46.35 0 0
A22.20 179 177.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 40 37.52 0 0
A22.21 181.15 179.31 1.84 0.1902 1.29 1.29 50 51.58 0 0
A22.22 181.5 179.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 28 64.44 0 0
A22.23 182.36 180.52 1.84 1.29 1.29 0 36.09 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 325 484.05 0 0

A22.5.6 179 177.16 1.84 0.1902 1.29 15
A22.5.6.1 179.7 177.86 1.84 1.29 1.29 0 19.37 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 15 19.37 0 0

A22.5.4 177.05 175.21 1.84 0.1902 1.29 26
A22.5.4.1 178 176.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 23 33.59 0 0
A22.5.4.2 179.8 177.96 1.84 1.29 1.29 0 29.71 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 49 63.3 0 0
105. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.3 ΕΩΣ  Α22.5.3.2

100. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.17 ΕΩΣ  Α22.17.4

101. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.12 ΕΩΣ  Α22.12.2

102. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.9 ΕΩΣ  Α22.23

103. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.6 ΕΩΣ  Α22.5.6.1

104. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.4 ΕΩΣ  Α22.5.4.2
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A22.5.3 177 175.16 1.84 0.1902 1.29 10
A22.5.3.1 177.15 175.31 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 12.91 0 0
A22.5.3.2 177.95 176.11 1.84 1.29 1.29 0 25.83 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30 38.74 0 0

A22.5 174.3 172.46 1.84 0.1902 1.29 35
A22.5.1 176.5 174.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 45.18 0 0
A22.5.2 176.8 174.96 1.84 0.1902 1.29 1.29 13 25.81 0 0
A22.5.3 177 175.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 13 16.77 0 0
A22.5.4 177.05 175.21 1.84 0.1902 1.29 1.29 32 16.77 0 0
A22.5.5 178.05 176.21 1.84 0.1902 1.29 1.29 20 41.25 0 0
A22.5.6 179 177.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 12 25.77 0 0
A22.5.7 179.33 177.49 1.84 0.1902 1.29 1.29 15 15.46 0 0
A22.5.8 179.38 177.54 1.84 1.29 1.29 0 19.33 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 160 206.34 0 0

A22.1 170.09 168.57 1.52 0.1902 1.07 8
A22.2 171 169.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 15 9.43 0 0
A22.3 172.5 170.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 16 19.37 0 0
A22.4 173.5 171.66 1.84 0.1902 1.29 1.29 24 20.66 0 0
A22.5 174.3 172.45 1.85 0.1902 1.29 1.29 13 30.99 0 0
A22.6 176.13 174.29 1.84 0.1902 1.29 1.29 10 16.79 0 0
A22.7 177 175.16 1.84 0.1902 1.29 1.29 10 12.91 0 0
A22.8 177.85 176.01 1.84 0.1902 1.29 1.29 25 12.91 0 0
A22.9 179 177.16 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 121 155.35 0 0

A21 171 169.56 1.44 0.1902 1.01 38
A21.1 175 173.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 28 43.77 0 0
A21.2 176.5 174.66 1.84 1.29 1.29 0 36.18 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 66 79.95 0 0

A20 172.45 170.95 1.5 0.1902 1.05 35
A20.1 174.7 172.86 1.84 0.1902 1.29 1.29 35 41.02 0 0
A20.2 175.8 173.96 1.84 1.29 1.29 0 45.19 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70 86.21 0 0

A18.3 181.9 180.06 1.84 0.1902 1.29 14
A18.3.1 185 183.15 1.85 0.1902 1.29 1.29 25 18.08 0 0
A18.3.2 186.9 185.06 1.84 1.29 1.29 0 32.29 0 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 39 50.37 0 0

A18 176.2 174.66 1.54 0.1902 1.08 35

109. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α20 ΕΩΣ  Α20.2

110. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α18.3 ΕΩΣ  Α18.3.2

111. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α18 ΕΩΣ  Α18.7

106. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5 ΕΩΣ  Α22.5.8

107. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.1 ΕΩΣ  Α22.9

108. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α21 ΕΩΣ  Α21.2
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
ΔΕΞ.

ΕΜΒ. 
ΑΡΙΣ.

ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Μ2 

ΑΠΟ 
ΤΣΙΜΕΝ.  

Μ2 

ΧΩΜΑ 
Μ2 

ΛΟΙΠΑ   
Μ2  

ΤΥΠΟΥ     
Τ2 

ΤΥΠΟΥ     
Τ3 

A191.30 186.55 183.91 2.64 0.19 1.85 6.00 10.95 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 6.00 0.00
A191.30.1 186.50 183.92 2.58 0.19 1.80 1.80 38.00 65.55 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 38.01 0.00 1 0
A191.30.2 186.40 184.04 2.36 0.19 1.65 1.65 23.00 33.81 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 23.00 0.00 1 0
A191.30.3 185.95 184.11 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 67.00 110.31 0.00 0.00 67.01 0.00 2 1 0

A191.25 176.50 174.66 1.84 0.19 1.29 37.00 47.73 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 37.01 0.00 0.00 0.00
A191.25.1 176.80 174.95 1.85 0.19 1.29 1.29 13.00 16.77 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 13.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.25.2 177.10 175.26 1.84 0.19 1.29 1.29 48.00 61.92 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 48.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.25.3 178.25 176.41 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 45.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.25.4 180.40 178.56 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 143.00 184.47 143.03 0.00 0.00 0.00 0 4 0

A191.20 169.15 167.31 1.84 0.19 1.29 26.00 33.54 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 26.01 0.00 0.00
A191.20.1 171.50 169.66 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1
A191.20.2 177.20 175.36 1.84 0.19 1.29 1.29 36.00 46.44 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 36.01 0.00 0.00 0 1
A191.20.3 180.40 178.56 1.84 0.19 1.29 1.29 33.00 42.57 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 33.01 0.00 0.00 0 1
A191.20.4 182.25 180.41 1.84 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 55.01 0.00 0.00 0 1
A191.20.5 184.55 182.71 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 175.00 225.75 0.00 175.04 0.00 0.00 0 5 0

A191.8 152.40 150.56 1.84 0.19 1.29 15.00
A191.9 152.85 151.01 1.84 0.19 1.29 1.29 23.00 29.67 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 23.00 0.00
A191.10 153.75 151.90 1.85 0.19 1.29 1.29 20.00 29.90 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 20.00 0.00 0 1
A191.11 156.00 153.56 2.44 0.19 1.70 1.70 20.00 29.90 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 20.00 0.00 1 0
A191.12 155.55 153.70 1.85 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 35.01 0.00 0 1
A191.13 158.10 156.26 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 30.01 0.00 0 1
A191.14 160.95 159.11 1.84 0.19 1.29 1.29 33.00 42.57 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 33.01 0.00 0 1
A191.15 162.45 160.61 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 30.01 0.00 0 1
A191.16 163.85 162.01 1.84 0.19 1.29 1.29 33.00 42.57 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 33.01 0.00 0 1
A191.17 165.50 163.66 1.84 0.19 1.29 1.29 27.00 34.83 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 27.01 0.00 0 1
A191.18 166.90 165.06 1.84 0.19 1.29 1.29 27.00 34.83 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 27.01 0.00 0 1
A191.19 168.10 166.26 1.84 0.19 1.29 1.29 14.00 18.06 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 14.00 0.00 0 1
A191.20 169.15 167.31 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 40.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.21 176.50 174.66 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.22 178.90 177.06 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 25.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.23 180.00 178.16 1.84 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 15.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.24 180.70 178.86 1.84 0.19 1.29 1.29 6.00 7.74 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 6.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.25 180.85 179.01 1.84 0.19 1.29 1.29 18.00 23.22 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 18.00 0.00 0.00 0.00 0 1

 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 4.  ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ
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Α
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Ο

Σ
 

Σ
Κ

Α
Μ

.

Δ
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Μ
Ε

Τ
.  

Α
ΓΩ

ΓΟ
Υ  ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

3. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.20 ΕΩΣ  Α191.20.5

1. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.30 ΕΩΣ  Α191.30.3

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

2. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.25 ΕΩΣ  Α191.25.4 (Α/Σ-1)

4. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.8 ΕΩΣ  Α191.35 (Α/Σ-2)
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
ΔΕΞ.

ΕΜΒ. 
ΑΡΙΣ.

ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Μ2 

ΑΠΟ 
ΤΣΙΜΕΝ.  

Μ2 

ΧΩΜΑ 
Μ2 

ΛΟΙΠΑ   
Μ2  

ΤΥΠΟΥ     
Τ2 

ΤΥΠΟΥ     
Τ3 

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ

Β
Α

Θ
Ο

Σ
 

Σ
Κ

Α
Μ

.

Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Τ
.  

Α
ΓΩ

ΓΟ
Υ  ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A191.26 181.80 179.96 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 35.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.27 183.95 182.11 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 45.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.28 184.38 182.54 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 35.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.29 185.00 183.16 1.84 0.19 1.29 1.29 27.00 42.39 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 27.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A191.30 186.55 183.91 2.64 0.19 1.85 1.85 10.00 15.70 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 10.00 0.00 1 0
A191.31 186.30 184.46 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 30.01 0.00 0 1
A191.32 186.45 184.61 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 35.01 0.00 0 1
A191.33 187.25 185.41 1.84 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 55.01 0.00 0 1
A191.34 187.85 186.01 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 45.01 0.00 0 1
A191.35 189.75 187.91 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 758.00 977.03 276.06 0.00 467.09 0.00 2 24 0

A191.6 150.50 148.66 1.84 0.19 1.29 45.00
A191.6.1 157.50 155.66 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 45.01 0.00 0.00
A191.6.2 164.50 162.66 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 35.01 0.00 0.00 0 1
A191.6.3 169.65 167.81 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1
A191.6.4 171.60 169.76 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A191.6.5 173.70 171.86 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 170.00 161.25 0.00 125.03 0.00 0.00 0 4 0

A191A 140.00 138.16 1.84 0.19 1.29 50.00 64.50 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 50.01 0.00 0.00 0 1
A191.1 142.00 140.16 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 40.01 0.00 0.00 0 1
A191.2 144.00 142.16 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 35.01 0.00 0.00 0 1
A191.3 146.00 144.15 1.85 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 45.01 0.00 0.00 0 1
A191.4 148.00 146.15 1.85 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 45.01 0.00 0.00 0 1
A191.5 149.00 147.15 1.85 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 35.01 0.00 0.00 0 1
A191.6 150.50 148.65 1.85 0.19 1.29 1.29 11.00 14.19 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 11.00 0.00 0.00 0 1
A191.7 152.00 150.15 1.85 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 50.01 0.00 0.00 0 1
A191.8 157.10 155.26 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 311.00 401.19 0.00 311.06 0.00 0.00 0 9 0

A188 157.40 154.14 3.26 0.19 2.29 7.00 12.53  ΠΟΣΟΣΤΑ 4.90 1.61 0.14 0.35 1 0
A188.1 156.00 154.16 1.84 0.19 1.29 1.29 42.00 54.18  ΠΟΣΟΣΤΑ 29.41 9.66 0.84 2.10 0 1
A188.2 156.65 154.81 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15  ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A188.3 156.90 155.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00  ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 84.00 111.86 58.81 19.32 1.68 4.20 1 3 0

A189 155.00 153.29 1.71 0.19 1.20 8.20 14.31 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 8.20 0.00 0.00 0.00 0 1
A188 157.40 154.14 3.26 2.29 2.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 8.20 14.31 8.20 0.00 0.00 0.00 1 1 0

A187A 161.00 159.25 1.75 0.19 1.23 8.00 10.08  ΠΟΣΟΣΤΑ 5.60 1.84 0.16 0.40 0 1
9. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α187Α ΕΩΣ  Α187.3

5. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.6 ΕΩΣ  Α191.6.5

6. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α191.Α ΕΩΣ  Α191.8 (Α/Σ-3)

7. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α188 ΕΩΣ  Α188.3

8. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α189 ΕΩΣ  Α188
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A187.1 161.10 159.25 1.85 0.19 1.29 1.29 47.00 60.63  ΠΟΣΟΣΤΑ 32.91 10.81 0.94 2.35 0 1
A187.2 162.05 160.20 1.85 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80  ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A187.3 163.30 161.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00  ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 75.00 96.51 52.51 17.25 1.50 3.75 0 4 0

A180.1.4 175.80 173.96 1.84 0.19 1.29 4.00 5.16  ΠΟΣΟΣΤΑ 2.80 0.92 0.08 0.20 0 1
A180.1.5 176.20 174.36 1.84 0.19 1.29 1.29 9.00 11.61  ΠΟΣΟΣΤΑ 6.30 2.07 0.18 0.45 0 1
A180.1.6 177.60 175.76 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00  ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 13.00 16.77 9.10 2.99 0.26 0.65 0 3 0

A180.1 176.94 175.10 1.84 0.19 1.29 33.00 42.57  ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 0 1
A180.1.1 177.05 175.20 1.85 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12  ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A180.1.2 177.40 175.55 1.85 0.19 1.29 1.29 4.00 5.16  ΠΟΣΟΣΤΑ 2.80 0.92 0.08 0.20 0 1
A180.1.3 177.50 175.65 1.85 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96  ΠΟΣΟΣΤΑ 16.80 5.52 0.48 1.20 0 1
A180.1.4 178.20 176.36 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00  ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 89.00 114.81 62.31 20.47 1.78 4.45 0 5 0

A180 176.50 174.22 2.28 0.19 1.60 20.00 34.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 20.00 0.00 0.00 0.00 1 0
A180.1 176.94 174.28 2.66 0.19 1.87 1.87 22.00 38.39 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 22.00 0.00 0.00 0.00 1 0
A180.2 176.65 174.34 2.31 0.19 1.62 1.62 24.00 32.76 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 24.00 0.00 0.00 0.00 1 0
A180.3 176.00 174.41 1.59 0.19 1.11 1.11 20.00 24.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 20.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.4 177.00 175.15 1.85 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 22.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.5 178.50 176.65 1.85 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 28.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.6 179.80 177.95 1.85 0.19 1.29 1.29 17.00 21.93 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 17.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.7 180.30 178.45 1.85 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 32.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.8 180.40 178.55 1.85 0.19 1.29 1.29 9.00 11.61 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 9.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.9 180.90 179.05 1.85 0.19 1.29 1.29 10.00 12.90 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 10.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.10 181.20 179.35 1.85 0.19 1.29 1.29 11.00 14.19 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 11.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.11 181.50 179.65 1.85 0.19 1.29 1.29 6.00 7.74 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 6.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.12 181.80 179.95 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.13 182.80 180.95 1.85 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 15.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A180.14 182.90 181.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 266.00 362.05 266.05 0.00 0.00 0.00 3 12 0

A149 67.09 66.20 0.89 0.19 0.63 45.00 43.20 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 45.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A149.1 73.40 71.55 1.85 0.19 1.29 1.29 39.00 50.31 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 39.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A149.2 80.70 78.86 1.84 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 28.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A149.3 85.70 83.86 1.84 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 37.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A149.4 91.40 89.56 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 149.00 177.36 149.03 0.00 0.00 0.00 0 5 0
14. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α148 ΕΩΣ  Α148.4

11. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180.1 ΕΩΣ  Α180.1.4

10. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180.1.4 ΕΩΣ  Α180.1.6

12. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α180 ΕΩΣ  Α180.14

13. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α149 ΕΩΣ  Α149.4
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A148 67.75 66.76 0.99 0.19 0.70 40.00 39.80 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 40.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A148.1 73.00 71.16 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A148.2 76.68 74.84 1.84 0.19 1.29 1.29 27.00 34.83 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 27.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A148.3 81.70 79.86 1.84 0.19 1.29 1.29 44.00 56.76 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 44.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A148.4 88.80 86.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 141.00 170.09 141.03 0.00 0.00 0.00 0 5 0

A147.2 74.20 72.36 1.84 0.19 1.29 17.00 21.93 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 17.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A147.2.1 76.30 74.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 17.00 21.93 17.00 0.00 0.00 0.00 0 2 0

A147 69.31 67.79 1.52 0.19 1.07 17.00 20.06 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 17.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A147.1 71.06 69.21 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 25.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A147.2 74.20 72.35 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 25.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A147.3 75.00 73.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 67.00 84.56 67.01 0.00 0.00 0.00 0 4 0

A146.7 75.90 74.06 1.84 0.19 1.29 18.00 23.22 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 18.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.7.1 77.00 75.15 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.7.2 80.00 78.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 48.00 61.92 48.01 0.00 0.00 0.00 0 3 0

A146.4 79.10 77.01 2.09 0.19 1.47 10.00 14.75 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 10.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.4.1 79.15 77.04 2.11 0.19 1.48 1.48 18.00 24.93 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 18.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.4.2 78.93 77.09 1.84 0.19 1.29 1.29 10.00 12.90 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 10.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.4.3 79.00 77.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 38.00 52.58 38.01 0.00 0.00 0.00 0 4 0

A146 70.18 68.34 1.84 0.19 1.29 28.00 36.12 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 28.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.1 72.95 71.10 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.2 74.35 72.51 1.84 0.19 1.29 1.29 29.00 37.41 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 29.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.3 76.70 74.85 1.85 0.19 1.29 1.29 17.00 23.46 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 17.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.4 79.10 77.00 2.10 0.19 1.47 1.47 12.00 16.56 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 12.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.5 80.95 79.10 1.85 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 15.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.6 82.30 80.45 1.85 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 37.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.7 85.00 83.15 1.85 0.19 1.29 1.29 26.00 33.54 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 26.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.8 88.50 86.65 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.9 92.75 90.90 1.85 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 22.00 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.10 94.50 92.66 1.84 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 32.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A146.11 97.85 96.01 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 278.00 361.23 278.06 0.00 0.00 0.00 0 12 0

15. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α147.2 ΕΩΣ  Α147.2.1

16. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α147 ΕΩΣ  Α147.3

17. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146.7 ΕΩΣ  Α146.7.2

18. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146.4 ΕΩΣ  Α146.4.3

19. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α146 ΕΩΣ  Α146.11

20. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α141 ΕΩΣ  Α141.5
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A141 70.86 69.00 1.86 0.19 1.31 40.00 52.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 40.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A141.1 74.70 72.86 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A141.2 77.30 75.46 1.84 0.19 1.29 1.29 38.00 49.02 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 38.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A141.3 82.00 80.16 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 30.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A141.4 85.35 83.51 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 25.01 0.00 0.00 0.00 0 1
A141.5 88.20 86.36 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 163.00 210.67 163.03 0.00 0.00 0.00 0 6 0

A75 80.60 79.01 1.59 0.19 1.12 17.00 23.04 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.90 3.91 0.34 0.85 0 1
A75.1 81.80 79.53 2.27 0.19 1.59 1.59 20.00 28.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 1 0
A75.2 81.43 79.59 1.84 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.91 8.51 0.74 1.85 0 1
A75.3 81.60 79.76 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 74.00 99.57 51.81 17.02 1.48 3.70 1 3 0

A74.1 90.95 89.11 1.84 0.19 1.29 22.00 28.38 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 0 1
A74.2 92.55 90.70 1.85 0.19 1.29 1.29 38.00 49.02 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A74.3 98.80 96.96 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A74.4 102.48 100.64 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 100.00 129.00 70.01 23.00 2.00 5.00 0 4 0

A72.8 125.00 122.25 2.75 0.19 1.93 10.00 20.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 1 0
A72.8.1 125.40 122.28 3.12 0.19 2.19 2.19 23.00 48.19 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.10 5.29 0.46 1.15 1 0
A72.8.2 125.20 122.34 2.86 0.19 2.00 2.00 17.00 30.69 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.90 3.91 0.34 0.85 1 0
A72.8.3 124.70 122.40 2.30 0.19 1.61 1.61 20.00 29.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 1 0
A72.8.4 124.30 122.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70.00 128.47 49.01 16.10 1.40 3.50 4 1 0

A72.4 110.30 108.46 1.84 0.19 1.29 24.00 30.96 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.80 5.52 0.48 1.20 0 1
A72.5 113.50 111.65 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A72.6 116.00 114.15 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A72.7 119.65 117.80 1.85 0.19 1.29 1.29 42.00 67.62 ΠΟΣΟΣΤΑ 29.41 9.66 0.84 2.10 0 1
A72.8 125.00 122.24 2.76 0.19 1.93 1.93 45.00 72.45 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 1 0
A72.9 130.00 128.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 171.00 248.43 119.72 39.34 3.42 8.55 1 5 0

A72.3 104.00 102.16 1.84 0.19 1.29 22.00 28.38 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 0 1
A72.3.1 107.00 105.16 1.84 0.19 1.29 1.29 36.00 46.44 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.21 8.28 0.72 1.80 0 1
A72.3.2 113.75 111.91 1.84 0.19 1.29 1.29 52.00 67.08 ΠΟΣΟΣΤΑ 36.41 11.96 1.04 2.60 0 1
A72.3.3 117.20 115.36 1.84 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A72.3.4 118.85 117.01 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A72.3.5 121.90 120.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 163.00 210.27 114.12 37.50 3.26 8.15 0 6 0

23. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.8 ΕΩΣ  Α72.8.4

21. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α75 ΕΩΣ  Α75.3

22. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α74.1 ΕΩΣ  Α74.4

24. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.4 ΕΩΣ  Α72.9

25. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.3 ΕΩΣ  Α72.3.5
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A72.2.1 99.20 97.36 1.84 0.19 1.29 17.00 21.93 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.90 3.91 0.34 0.85 0 1
A72.2.2 100.00 98.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A72.2.3 101.65 99.81 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 37.00 47.73 25.91 8.51 0.74 1.85 0 3 0

A72 81.85 80.01 1.84 0.19 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A72.1.1 83.90 82.06 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A72.1.2 85.90 84.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 40.00 51.60 28.01 9.20 0.80 2.00 0 3 0

A68 86.80 84.96 1.84 0.19 1.29 38.00 49.02 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A68.1 89.00 87.16 1.84 0.19 1.29 1.29 21.00 27.09 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.70 4.83 0.42 1.05 0 1
A68.2 90.60 88.76 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 59.00 76.11 41.31 13.57 1.18 2.95 0 3 0

A67 86.00 84.16 1.84 0.19 1.29 43.00 55.47 ΠΟΣΟΣΤΑ 30.11 9.89 0.86 2.15 0 1
A67.1 90.90 89.06 1.84 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A67.2 92.10 90.26 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A67.3 94.50 92.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 88.00 113.52 61.61 20.24 1.76 4.40 0 4 0

A63 97.85 96.01 1.84 0.19 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A63.1 100.50 98.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 32.00 41.28 22.40 7.36 0.64 1.60 0 2 0

A62.17 163.10 161.26 1.84 0.19 1.29 42.00 54.18 ΠΟΣΟΣΤΑ 29.41 9.66 0.84 2.10 0 1
A62.17.1 164.50 162.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 42.00 54.18 29.41 9.66 0.84 2.10 0 2 0

A62.10.7 160.50 158.05 2.45 0.19 1.72 37.00 55.69 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 37.01 0.00 1 0
A62.10.7.1 160.00 158.16 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 30.01 0.00 0 1
A62.10.7.2 161.25 159.41 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 67.00 94.39 0.00 0.00 67.01 0.00 1 2 0

A62.10.4 155.60 153.76 1.84 0.19 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A62.10.4.1 155.70 153.86 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A62.10.4.2 156.00 154.16 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A62.10.4.3 156.35 154.51 1.84 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.70 7.13 0.62 1.55 0 1
A62.10.4.4 157.35 155.51 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 151.00 194.79 105.72 34.74 3.02 7.55 0 5 0

26. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72.2.1 ΕΩΣ  Α72.2.3

27. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α72 ΕΩΣ  Α72.1.2

28. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α68 ΕΩΣ  Α68.2

29. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α67 ΕΩΣ  Α67.3

31. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.17 ΕΩΣ  Α62.17.1

32. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.7 ΕΩΣ  Α62.10.7.2

30. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α63 ΕΩΣ  Α63.1

33. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.4 ΕΩΣ  Α62.10.4.4

34. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10.3 ΕΩΣ  Α62.10.3.3

PINAKES-ATSIPOPOULO-ΝΕΟ 6/24 AKAΘ.



ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
ΔΕΞ.

ΕΜΒ. 
ΑΡΙΣ.

ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Μ2 

ΑΠΟ 
ΤΣΙΜΕΝ.  

Μ2 

ΧΩΜΑ 
Μ2 

ΛΟΙΠΑ   
Μ2  

ΤΥΠΟΥ     
Τ2 

ΤΥΠΟΥ     
Τ3 

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ

Β
Α

Θ
Ο

Σ
 

Σ
Κ

Α
Μ

.

Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Τ
.  

Α
ΓΩ

ΓΟ
Υ  ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A62.10.3 155.30 152.45 2.85 0.19 2.00 38.00 64.79 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 1 0
A62.10.3.1 154.58 152.56 2.02 0.19 1.41 1.41 38.00 51.30 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A62.10.3.2 154.52 152.67 1.85 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A62.10.3.3 155.00 153.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 108.00 157.37 75.62 24.84 2.16 5.40 1 3 0

A62.10 152.96 151.12 1.84 0.19 1.29 42.00 54.18 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 42.01 0.00 0 1
A62.10.1 153.65 151.80 1.85 0.19 1.29 1.29 22.00 29.26 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 22.00 0.00 0 1
A62.10.2 154.30 152.34 1.96 0.19 1.37 1.37 34.00 57.29 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 34.01 0.00 0 1
A62.10.3 155.30 152.44 2.86 0.19 2.00 2.00 9.00 14.81 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 9.00 0.00 1 0
A62.10.4 155.60 153.76 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 30.01 0.00 0 1
A62.10.5 156.90 155.05 1.85 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 55.01 0.00 0 1
A62.10.6 160.95 159.10 1.85 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 31.01 0.00 0 1
A62.10.7 163.90 162.05 1.85 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 40.01 0.00 0 1
A62.10.8 166.45 164.61 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΧΩΜΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 263.00 356.78 0.00 0.00 263.05 0.00 1 8 0

A62.2 111.40 109.56 1.84 0.19 1.29 30.00 39.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A62.2.1 112.20 110.24 1.96 0.19 1.37 1.37 54.00 71.82 ΠΟΣΟΣΤΑ 37.81 12.42 1.08 2.70 0 1
A62.2.2 112.25 110.40 1.85 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 38.51 12.65 1.10 2.75 0 1
A62.2.3 116.60 114.75 1.85 0.19 1.29 1.29 34.00 43.86 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.80 7.82 0.68 1.70 0 1
A62.2.4 118.70 116.86 1.84 0.19 1.29 1.29 17.00 21.93 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.90 3.91 0.34 0.85 0 1
A62.2.5 119.80 117.96 1.84 0.19 1.29 1.29 56.00 72.24 ΠΟΣΟΣΤΑ 39.21 12.88 1.12 2.80 0 1
A62.2.6 125.50 123.66 1.84 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A62.2.7 128.00 126.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 274.00 356.82 191.84 63.03 5.48 13.70 0 8 0

A62.1 101.35 99.51 1.84 0.19 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A62.1.1 108.00 106.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 45.00 58.05 31.51 10.35 0.90 2.25 0 2 0

A62.10 150.90 149.06 1.84 0.19 1.29 53.00 68.37 ΠΟΣΟΣΤΑ 37.11 12.19 1.06 2.65 0 1
A62.11 152.10 150.25 1.85 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A62.12 153.25 151.40 1.85 0.19 1.29 1.29 52.00 67.08 ΠΟΣΟΣΤΑ 36.41 11.96 1.04 2.60 0 1
A62.13 157.50 155.65 1.85 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A62.14 159.65 157.81 1.84 0.19 1.29 1.29 28.00 45.78 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A62.15 161.50 158.68 2.82 0.19 1.98 1.98 26.00 42.51 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.20 5.98 0.52 1.30 1 0
A62.16 160.60 158.75 1.85 0.19 1.29 1.29 43.00 55.47 ΠΟΣΟΣΤΑ 30.11 9.89 0.86 2.15 0 1
A62.17 163.10 161.25 1.85 0.19 1.29 1.29 12.00 15.48 ΠΟΣΟΣΤΑ 8.40 2.76 0.24 0.60 0 1
A62.18 163.85 162.00 1.85 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A62.19 164.80 162.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 334.00 449.49 233.85 76.84 6.68 16.70 1 9 0

38. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.19

35. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.10.8

36. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.2 ΕΩΣ  Α62.2.7

37. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.1 ΕΩΣ  Α62.1.1
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A62.10 150.90 149.06 1.84 0.19 1.29 53.00 68.37 ΠΟΣΟΣΤΑ 37.11 12.19 1.06 2.65 0 1
A62.10.1.1 152.20 150.36 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 53.00 68.37 37.11 12.19 1.06 2.65 0 2 0

A62.3 142.35 140.46 1.89 0.19 1.33 34.00 44.54 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.80 7.82 0.68 1.70 0 1
A62.4 142.50 140.66 1.84 0.19 1.29 1.29 60.00 77.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 42.01 13.80 1.20 3.00 0 1
A62.5 143.50 141.66 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A62.6 146.00 144.16 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A62.7 150.70 148.86 1.84 0.19 1.29 1.29 26.00 33.54 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.20 5.98 0.52 1.30 0 1
A62.8 152.50 150.66 1.84 0.19 1.29 1.29 36.00 47.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.21 8.28 0.72 1.80 0 1
A62.9 153.00 151.05 1.95 0.19 1.36 1.36 11.00 14.58 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.70 2.53 0.22 0.55 0 1
A62.10 152.96 151.12 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 262.00 340.31 183.44 60.27 5.24 13.10 0 8 0

A59.8 123.90 122.06 1.84 0.19 1.29 33.00 42.57 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 0 1
A59.8.1 126.15 124.31 1.84 0.19 1.29 1.29 38.00 49.02 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A59.8.2 126.90 125.05 1.85 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.80 5.52 0.48 1.20 0 1
A59.8.3 127.10 125.26 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 95.00 122.55 66.51 21.85 1.90 4.75 0 4 0

A59 106.10 104.56 1.54 0.19 1.08 14.00 16.59 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A59.1 109.00 107.15 1.85 0.19 1.29 1.29 36.00 46.44 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.21 8.28 0.72 1.80 0 1
A59.2 113.30 111.45 1.85 0.19 1.29 1.29 41.00 52.89 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.71 9.43 0.82 2.05 0 1
A59.3 118.50 116.65 1.85 0.19 1.29 1.29 29.00 37.41 ΠΟΣΟΣΤΑ 20.30 6.67 0.58 1.45 0 1
A59.4 122.70 120.85 1.85 0.19 1.29 1.29 38.00 51.11 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A59.5 124.60 122.60 2.00 0.19 1.40 1.40 18.00 24.21 ΠΟΣΟΣΤΑ 12.60 4.14 0.36 0.90 0 1
A59.6 124.50 122.65 1.85 0.19 1.29 1.29 17.00 21.93 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.90 3.91 0.34 0.85 0 1
A59.7 124.75 122.90 1.85 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.80 5.52 0.48 1.20 0 1
A59.8 126.30 124.45 1.85 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A59.9 130.50 128.65 1.85 0.19 1.29 1.29 38.00 49.02 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A59.10 133.10 131.25 1.85 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 0 1
A59.11 133.60 131.75 1.85 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A59.12 135.30 133.45 1.85 0.19 1.29 1.29 46.00 59.34 ΠΟΣΟΣΤΑ 32.21 10.58 0.92 2.30 0 1
A59.13 137.50 135.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 386.00 499.55 270.25 88.80 7.72 19.30 0 14 0

A109.1 165.88 164.04 1.84 0.19 1.29 29.00 37.41 ΠΟΣΟΣΤΑ 20.30 6.67 0.58 1.45 0 1
A109.2 166.25 164.41 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 29.00 37.41 20.30 6.67 0.58 1.45 0 2 0

A111 166.83 164.99 1.84 0.19 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1

39. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.10 ΕΩΣ  Α62.10.1.1

40. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α62.3 ΕΩΣ  Α62.10

41. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α59.8 ΕΩΣ  Α59.8.3

42. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α59 ΕΩΣ  Α59.13

43. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α109.1 ΕΩΣ  Α109.2

44. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α111 ΕΩΣ  Α111.2
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A111.1 167.50 165.66 1.84 0.19 1.29 1.29 33.00 42.57 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 0 1
A111.2 168.30 166.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 43.00 55.47 30.11 9.89 0.86 2.15 0 3 0

A112.7 164.70 162.86 1.84 0.19 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A112.7.1 165.50 163.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25.00 32.25 17.50 5.75 0.50 1.25 0 2 0

A112.6 165.20 163.36 1.84 0.19 1.29 40.00 52.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A112.6.1 166.60 164.69 1.91 0.19 1.34 1.34 22.00 28.93 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 0 1
A112.6.2 166.60 164.76 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 62.00 81.53 43.41 14.26 1.24 3.10 0 3 0

A112.3 161.50 159.66 1.84 0.19 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A112.3.1 165.00 163.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 38.70 21.00 6.90 0.60 1.50 0 2 0

A112.2 159.25 157.41 1.84 0.19 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A112.2.2 160.05 158.21 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 28.00 36.12 19.60 6.44 0.56 1.40 0 2 0

A112.2 159.25 157.91 1.34 0.19 0.94 30.00 28.20 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A112.2.1 162.00 160.66 1.34 0.94 0.94 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 28.20 21.00 6.90 0.60 1.50 0 2 0

A112.1 160.45 158.61 1.84 0.19 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A112.1.1 162.30 160.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 38.70 21.00 6.90 0.60 1.50 0 2 0

A112 160.00 158.48 1.52 0.19 1.07 30.00 35.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A112.1 160.45 158.60 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A112.2 160.55 158.70 1.85 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.91 8.51 0.74 1.85 0 1
A112.3 161.50 159.65 1.85 0.19 1.29 1.29 33.00 42.57 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 0 1
A112.4 163.55 161.70 1.85 0.19 1.29 1.29 14.00 18.76 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A112.5 164.25 162.27 1.98 0.19 1.39 1.39 47.00 78.49 ΠΟΣΟΣΤΑ 32.91 10.81 0.94 2.35 0 1
A112.6 165.20 162.41 2.79 0.19 1.95 1.95 53.00 91.16 ΠΟΣΟΣΤΑ 37.11 12.19 1.06 2.65 1 0
A112.7 164.70 162.57 2.13 0.19 1.49 1.49 22.00 30.58 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 0 1
A112.8 164.48 162.63 1.85 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A112.9 165.50 163.65 1.85 0.19 1.29 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A112.10 166.40 164.55 1.85 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A112.11 169.35 167.51 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 344.00 484.01 240.85 79.14 6.88 17.20 1 11 0

48. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.2 ΕΩΣ  Α112.2.2

49. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.2 ΕΩΣ  Α112.2.1

50. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.1 ΕΩΣ  Α112.1.1

51. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112 ΕΩΣ  Α112.11

45. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.7 ΕΩΣ  Α112.7.1

46. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.6 ΕΩΣ  Α112.6.2

47. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α112.3 ΕΩΣ  Α112.3.1
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A116 158.20 156.36 1.84 0.19 1.29 27.00 37.26 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.90 6.21 0.54 1.35 0 1
A116.1 159.05 156.95 2.10 0.19 1.47 1.47 27.00 37.26 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.90 6.21 0.54 1.35 0 1
A116.2 158.88 157.04 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 54.00 74.52 ΠΟΣΟΣΤΑ 37.81 12.42 1.08 2.70 0 3 0

A121 152.00 150.16 1.84 0.19 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A121.1 152.80 150.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 38.70 21.00 6.90 0.60 1.50 0 2 0

A125 145.20 143.36 1.84 0.19 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A125.1 147.00 145.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 38.70 21.00 6.90 0.60 1.50 0 2 0

A127.7 150.75 148.91 1.84 0.19 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A127.7.1 152.90 151.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 45.00 58.05 31.51 10.35 0.90 2.25 0 2 0

A127.4 145.10 143.26 1.84 0.19 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A127.4.1 146.45 144.61 1.84 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 38.51 12.65 1.10 2.75 0 1
A127.4.2 147.50 145.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 95.00 122.55 ΠΟΣΟΣΤΑ 66.51 21.85 1.90 4.75 0 3 0

A127 142.60 141.06 1.54 0.19 1.08 10.00 10.55 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A127.1 142.55 141.09 1.46 0.19 1.03 1.03 42.00 44.31 ΠΟΣΟΣΤΑ 29.41 9.66 0.84 2.10 0 1
A127.2 142.75 141.21 1.54 0.19 1.08 1.08 35.00 37.10 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A127.3 142.80 141.32 1.48 0.19 1.04 1.04 56.00 65.24 ΠΟΣΟΣΤΑ 39.21 12.88 1.12 2.80 0 1
A127.4 145.10 143.25 1.85 0.19 1.29 1.29 42.00 54.18 ΠΟΣΟΣΤΑ 29.41 9.66 0.84 2.10 0 1
A127.5 148.90 147.05 1.85 0.19 1.29 1.29 41.00 68.68 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.71 9.43 0.82 2.05 0 1
A127.6 151.00 148.05 2.95 0.19 2.06 2.06 48.00 92.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 33.61 11.04 0.96 2.40 1 0
A127.7 150.75 148.20 2.56 0.19 1.79 1.79 18.00 29.97 ΠΟΣΟΣΤΑ 12.60 4.14 0.36 0.90 1 0
A127.8 150.45 148.25 2.20 0.19 1.54 1.54 35.00 49.53 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 0
A127.9 150.20 148.35 1.85 0.19 1.29 1.29 39.00 50.31 ΠΟΣΟΣΤΑ 27.31 8.97 0.78 1.95 0 1
A127.10 151.00 149.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 366.00 502.26 256.25 84.20 7.32 18.30 2 8 0

A129 135.85 134.01 1.84 0.19 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A129.1 136.70 134.86 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 38.70 21.00 6.90 0.60 1.50 0 2 0

55. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127.7 ΕΩΣ  Α127.7.1

57. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127 ΕΩΣ  Α127.10

58. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α129 ΕΩΣ  Α129.1

52. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α116 ΕΩΣ  Α116.2

53. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α121 ΕΩΣ  Α121.1

54. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α125 ΕΩΣ  Α125.1

56. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α127.4 ΕΩΣ  Α127.4.2

59. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α131.1 ΕΩΣ  Α131.1.3
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A131.1 133.50 131.66 1.84 0.19 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A131.1.1 133.60 131.76 1.84 0.19 1.29 1.29 47.00 60.63 ΠΟΣΟΣΤΑ 32.91 10.81 0.94 2.35 0 1
A131.1.2 135.00 133.16 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A131.1.3 135.85 134.01 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 117.00 150.93 81.92 26.92 2.34 5.85 0 4 0

A131 135.40 133.93 1.47 0.19 1.03 40.00 46.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A131.1 137.50 135.66 1.84 0.19 1.29 1.29 29.00 37.41 ΠΟΣΟΣΤΑ 20.30 6.67 0.58 1.45 0 1
A131.2 139.65 137.81 1.84 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 38.51 12.65 1.10 2.75 0 1
A131.3 140.00 138.16 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A131.4 140.85 139.01 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 174.00 219.26 121.82 40.03 3.48 8.70 0 5 0

A132 130.30 128.46 1.84 0.19 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A132.5 133.65 131.81 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A132.6 136.25 134.41 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 75.00 96.75 52.51 17.25 1.50 3.75 0 3 0

A132 130.30 128.46 1.84 0.19 1.29 41.00 52.89 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.71 9.43 0.82 2.05 0 1
A132.1 130.45 128.61 1.84 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 38.51 12.65 1.10 2.75 0 1
A132.2 130.95 129.11 1.84 0.19 1.29 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A132.3 131.30 129.46 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A132.4 133.30 131.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 141.00 181.89 98.72 32.44 2.82 7.05 0 5 0

A133 130.60 128.76 1.84 0.19 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A133.1 132.10 130.26 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 20.00 25.80 14.00 4.60 0.40 1.00 0 2 0

A135 125.70 123.86 1.84 0.19 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A135.1 125.90 124.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 50.00 64.50 35.01 11.50 1.00 2.50 0 2 0

A49.1 131.90 130.06 1.84 0.19 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A49.1.1 134.60 132.76 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 40.00 51.60 28.01 9.20 0.80 2.00 0 2 0

A47 133.52 131.97 1.55 0.19 1.09 30.00 34.20 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1

64. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α135 ΕΩΣ  Α135.1

65. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α49.1 ΕΩΣ  Α49.1.1

63. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α133 ΕΩΣ  Α133.1

60. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α131 ΕΩΣ  Α131.4

61. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α132 ΕΩΣ  Α132.6

62. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α132 ΕΩΣ  Α132.4

66. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α47 ΕΩΣ  Α47.5
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A47.1 133.75 132.06 1.69 0.19 1.19 1.19 40.00 49.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A47.2 135.00 133.16 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A47.3 136.95 135.11 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A47.4 138.45 136.61 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A47.5 141.10 139.26 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 190.00 238.60 133.03 43.71 3.80 9.50 0 6 0

A46A.41 171.95 170.11 1.84 0.19 1.29 15.00 19.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A46A.41.1 172.80 170.96 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A46A.41.2 175.50 173.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 35.00 45.15 24.50 8.05 0.70 1.75 0 3 0

A46A.34 166.40 164.56 1.84 0.19 1.29 43.00 55.47 ΠΟΣΟΣΤΑ 30.11 9.89 0.86 2.15 0 1
A46A.34.1 169.00 167.16 1.84 0.19 1.29 1.29 39.00 50.31 ΠΟΣΟΣΤΑ 27.31 8.97 0.78 1.95 0 1
A46A.34.2 172.00 170.16 1.84 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 38.51 12.65 1.10 2.75 0 1
A46A.34.3 174.85 173.00 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A46A.34.4 175.70 173.86 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 162.00 208.98 113.42 37.27 3.24 8.10 0 5 0

A46A.31.1 166.40 164.56 1.84 0.19 1.29 24.00 30.96 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.80 5.52 0.48 1.20 0 1
A46A.31.1.1 167.20 165.36 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 24.00 30.96 16.80 5.52 0.48 1.20 0 2 0

A46A.31 164.30 162.46 1.84 0.19 1.29 32.00 45.76 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A46A.31.1 166.40 164.16 2.24 0.19 1.57 1.57 33.00 47.19 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 1 0
A46A.31.2 166.10 164.26 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A46A.31.3 166.25 164.41 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 90.00 125.20 63.01 20.70 1.80 4.50 1 3 0

A46A.24 159.70 157.86 1.84 0.19 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A46A.24.1 160.80 158.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25.00 32.25 17.50 5.75 0.50 1.25 0 2 0

A46A.9 144.00 142.16 1.84 0.19 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A46A.9.1 147.90 146.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 45.00 58.05 31.51 10.35 0.90 2.25 0 2 0

A46A.7 140.00 138.16 1.84 0.19 1.29 34.00 52.87 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.80 7.82 0.68 1.70 0 1

67. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.41 ΕΩΣ  Α46Α.41.2

68. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.34 ΕΩΣ  Α46Α.34.4

69. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.31.1 ΕΩΣ  Α46Α.31.1.1

70. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.31 ΕΩΣ  Α46Α.31.3

71. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.24 ΕΩΣ  Α46Α.24.1

72. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.9 ΕΩΣ  Α46Α.9.1

73. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46Α.7 ΕΩΣ  Α46Α.7.4
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A46A.7.1 143.00 140.40 2.60 0.19 1.82 1.82 18.00 27.99 ΠΟΣΟΣΤΑ 12.60 4.14 0.36 0.90 1 0
A46A.7.2 142.30 140.46 1.84 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.91 8.51 0.74 1.85 0 1
A46A.7.3 142.60 140.76 1.84 0.19 1.29 1.29 7.00 9.03 ΠΟΣΟΣΤΑ 4.90 1.61 0.14 0.35 0 1
A46A.7.4 142.80 140.96 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A46A.7.5 146.00 144.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A46A.7.6 147.40 145.56 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A46A.7.7 148.50 146.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 181.00 247.27 126.73 41.64 3.62 9.05 1 7 0

A46 122.50 120.66 1.84 0.19 1.29 50.00 64.50 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 50.01 0.00 0.00 0 1
A46A.1 126.60 124.76 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 45.01 0.00 0.00 0 1
A46A.2 129.60 127.76 1.84 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 31.01 0.00 0.00 0 1
A46A.3 131.00 129.16 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46A.4 134.00 132.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46A.5 135.25 133.41 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 40.01 0.00 0.00 0 1
A46A.6 138.60 136.76 1.84 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 15.00 0.00 0.00 0 1
A46A.7 140.00 138.16 1.84 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 22.00 0.00 0.00 0 1
A46A.8 141.85 140.01 1.84 0.19 1.29 1.29 22.00 35.31 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 22.00 0.00 0.00 0 1
A46A.9 144.00 141.25 2.75 0.19 1.92 1.92 26.00 41.73 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 26.01 0.00 0.00 1 0
A46A.10 143.35 141.51 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 40.01 0.00 0.00 0 1
A46A.11 147.70 145.86 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46A.12 149.00 147.16 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1
A46A.13 150.50 148.66 1.84 0.19 1.29 1.29 42.00 54.18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 42.01 0.00 0.00 0 1
A46A.14 154.00 152.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46A.15 154.90 153.06 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46A.16 155.50 153.66 1.84 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 24.00 0.00 0.00 0 1

A46A.17 155.92 154.08 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1

A46A.18 156.76 154.92 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46A.19 157.22 155.38 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46A.20 158.00 156.16 1.84 0.19 1.29 1.29 18.00 23.22 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 18.00 0.00 0.00 0 1
A46A.21 158.60 156.76 1.84 0.19 1.29 1.29 16.00 20.64 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 16.00 0.00 0.00 0 1
A46A.22 158.80 156.96 1.84 0.19 1.29 1.29 14.00 18.06 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 14.00 0.00 0.00 0 1
A46A.23 159.20 157.36 1.84 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 31.01 0.00 0.00 0 1
A46A.24 159.70 157.86 1.84 0.19 1.29 1.29 29.00 37.41 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 29.01 0.00 0.00 0 1
A46A.25 160.30 158.46 1.84 0.19 1.29 1.29 34.00 43.86 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 34.01 0.00 0.00 0 1
A46A.26 161.20 159.36 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1
A46A.27 161.85 160.01 1.84 0.19 1.29 1.29 26.00 33.54 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 26.01 0.00 0.00 0 1

74. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46Α.54
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A46A.28 162.50 160.66 1.84 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 24.00 0.00 0.00 0 1
A46A.29 163.05 161.21 1.84 0.19 1.29 1.29 47.00 60.63 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 47.01 0.00 0.00 0 1
A46A.30 164.10 162.26 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1
A46A.31 164.30 162.46 1.84 0.19 1.29 1.29 23.00 29.67 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 23.00 0.00 0.00 0 1
A46A.32 164.85 163.01 1.84 0.19 1.29 1.29 26.00 33.54 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 26.01 0.00 0.00 0 1
A46A.33 165.50 163.66 1.84 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 22.00 0.00 0.00 0 1
A46A.34 166.40 164.56 1.84 0.19 1.29 1.29 46.00 59.34 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 46.01 0.00 0.00 0 1
A46A.35 167.20 165.36 1.84 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 32.01 0.00 0.00 0 1
A46A.36 167.60 165.76 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46A.37 168.15 166.31 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46A.38 168.70 166.86 1.84 0.19 1.29 1.29 42.00 54.18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 42.01 0.00 0.00 0 1
A46A.39 170.18 168.34 1.84 0.19 1.29 1.29 46.00 59.34 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 46.01 0.00 0.00 0 1
A46A.40 171.10 169.26 1.84 0.19 1.29 1.29 43.00 55.47 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 43.01 0.00 0.00 0 1
A46A.41 171.95 170.11 1.84 0.19 1.29 1.29 7.00 9.03 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 7.00 0.00 0.00 0 1
A46A.42 172.00 170.16 1.84 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 15.00 0.00 0.00 0 1
A46A.43 172.54 170.70 1.84 0.19 1.29 1.29 34.00 43.86 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 34.01 0.00 0.00 0 1
A46A.44 173.28 171.44 1.84 0.19 1.29 1.29 43.00 55.47 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 43.01 0.00 0.00 0 1
A46A.45 174.18 172.34 1.84 0.19 1.29 1.29 43.00 55.47 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 43.01 0.00 0.00 0 1
A46A.46 176.40 174.56 1.84 0.19 1.29 1.29 12.00 16.62 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 12.00 0.00 0.00 0 1
A46A.47 178.00 175.89 2.11 0.19 1.48 1.48 6.00 9.24 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 6.00 0.00 0.00 0 1
A46A.48 178.20 175.91 2.29 0.19 1.60 1.60 8.00 13.04 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 8.00 0.00 0.00 1 0
A46A.49 178.30 175.93 2.37 0.19 1.66 1.66 50.00 90.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 50.01 0.00 0.00 1 0
A46A.50 178.85 176.08 2.77 0.19 1.94 1.94 32.00 56.96 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 32.01 0.00 0.00 1 0
A46A.51 178.50 176.18 2.32 0.19 1.62 1.62 42.00 61.11 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 42.01 0.00 0.00 1 0
A46A.52 178.15 176.31 1.84 0.19 1.29 1.29 42.00 54.18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 42.01 0.00 0.00 0 1
A46A.53 179.30 177.46 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46A.54 180.30 178.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 1550.00 2068.09 0.00 1550.31 0.00 0.00 5 50 0

A46.39 171.50 169.66 1.84 0.19 1.29 4.00 5.16 ΠΟΣΟΣΤΑ 2.80 0.92 0.08 0.20 0 1
A46.39.1 171.90 170.06 1.84 0.19 1.29 1.29 14.00 18.06 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A46.39.2 172.40 170.55 1.85 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A46.39.3 175.20 173.35 1.85 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.91 8.51 0.74 1.85 0 1
A46.39.4 176.20 174.35 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A46.39.5 177.40 175.55 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A46.39.6 179.95 178.10 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A46.39.7 180.90 179.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 190.00 245.10 133.03 43.71 3.80 9.50 0 8 0

75. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.39 ΕΩΣ  Α46.39.7
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A46.32 166.60 164.76 1.84 0.19 1.29 54.00 69.66 ΠΟΣΟΣΤΑ 37.81 12.42 1.08 2.70 0 1
A46.32.1 167.00 165.15 1.85 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A46.32.2 172.00 170.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 99.00 127.71 69.31 22.77 1.98 4.95 0 3 0

A46.26 162.52 160.68 1.84 0.19 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A46.26.1 163.90 162.06 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A46.26.2 165.25 163.41 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 90.00 116.10 63.01 20.70 1.80 4.50 0 3 0

A46.22.10 171.20 169.36 1.84 0.19 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A46.22.10.1 172.10 170.26 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25.00 32.25 17.50 5.75 0.50 1.25 0 2 0

A46.22.5 171.50 169.66 1.84 0.19 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A46.22.5.1 173.90 172.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25.00 32.25 17.50 5.75 0.50 1.25 0 2 0

A46.22.1 160.15 158.31 1.84 0.19 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A46.22.1.1 161.30 159.46 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A46.22.1.2 162.10 160.26 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 75.00 96.75 52.51 17.25 1.50 3.75 0 3 0

A46.22 159.70 157.86 1.84 0.19 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A46.22.1 160.15 158.31 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A46.22.2 162.00 160.16 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A46.22.3 166.00 164.16 1.84 0.19 1.29 1.29 39.00 50.31 ΠΟΣΟΣΤΑ 27.31 8.97 0.78 1.95 0 1
A46.22.4 170.00 168.16 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A46.22.5 171.50 169.66 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A46.22.6 171.65 169.81 1.84 0.19 1.29 1.29 18.00 23.22 ΠΟΣΟΣΤΑ 12.60 4.14 0.36 0.90 0 1
A46.22.7 171.75 169.91 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 26.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A46.22.8 172.20 170.23 1.97 0.19 1.38 1.38 36.00 53.46 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.21 8.28 0.72 1.80 0 1
A46.22.9 172.60 170.33 2.27 0.19 1.59 1.59 38.00 57.57 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 1 0
A46.22.10 172.50 170.45 2.05 0.19 1.44 1.44 50.00 68.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A46.22.11 172.44 170.60 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 326.00 440.76 228.25 74.99 6.52 16.30 1 11 0

76. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.32 ΕΩΣ  Α46.32.2

77. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.26 ΕΩΣ  Α46.26.2

78. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.10 ΕΩΣ  Α46.22.10.1

79. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.5 ΕΩΣ  Α46.22.5.1

80. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22.1 ΕΩΣ  Α46.22.1.2

81. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.22 ΕΩΣ  Α46.22.11

82. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46.8 ΕΩΣ  Α46.8.1
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A46.8 143.35 141.51 1.84 0.19 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A46.8.1 147.75 145.91 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 28.00 36.12 19.60 6.44 0.56 1.40 0 2 0

A46 127.70 125.86 1.84 0.19 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A46.1.6 131.55 129.70 1.85 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A46.1.7 132.92 131.08 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 64.00 82.56 44.81 14.72 1.28 3.20 0 3 0

A46 122.50 120.66 1.84 0.19 1.29 28.00 42.56 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A46.1.1 131.70 129.21 2.49 0.19 1.75 1.75 16.00 24.32 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.20 3.68 0.32 0.80 1 0
A46.1.2 131.10 129.25 1.85 0.19 1.29 1.29 19.00 24.51 ΠΟΣΟΣΤΑ 13.30 4.37 0.38 0.95 0 1
A46.1.3 131.20 129.36 1.85 0.19 1.29 1.29 40.00 54.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A46.1.4 134.10 132.03 2.07 0.19 1.45 1.45 42.00 57.54 ΠΟΣΟΣΤΑ 29.41 9.66 0.84 2.10 0 1
A46.1.5 134.00 132.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 145.00 203.73 101.52 33.36 2.90 7.25 1 5 0

A46 122.50 119.06 3.44 0.19 2.41 7.00 16.63 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 7.00 0.00 0.00 0 0 1
A46.0 122.50 120.66 1.84 0.19 2.34 1.29 50.00 64.50 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 50.01 0.00 0.00 0 1
A46.1 126.60 124.76 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 45.01 0.00 0.00 0 1
A46.2 129.60 127.76 1.84 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 31.01 0.00 0.00 0 1
A46.3 131.00 129.16 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46.4 134.00 132.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46.5 135.25 133.41 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 40.01 0.00 0.00 0 1
A46.6 138.60 136.76 1.84 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 37.01 0.00 0.00 0 1
A46.7 141.85 140.01 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 50.01 0.00 0.00 0 1
A46.8 143.35 141.51 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 40.01 0.00 0.00 0 1
A46.9 147.70 145.86 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46.10 149.00 147.16 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1
A46.11 150.50 148.66 1.84 0.19 1.29 1.29 42.00 54.18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 42.01 0.00 0.00 0 1
A46.12 154.00 152.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46.13 154.90 153.06 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46.14 155.50 153.66 1.84 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 24.00 0.00 0.00 0 1
A46.15 155.92 154.08 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 0 1
A46.16 156.76 154.92 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46.17 157.22 155.38 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46.18 158.00 156.16 1.84 0.19 1.29 1.29 18.00 23.22 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 18.00 0.00 0.00 0 1
A46.19 158.60 156.76 1.84 0.19 1.29 1.29 16.00 20.64 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 16.00 0.00 0.00 0 1

83. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.1.7

84. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.1.5

85. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α46 ΕΩΣ  Α46.46
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A46.20 158.80 156.96 1.84 0.19 1.29 1.29 13.00 16.77 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 13.00 0.00 0.00 0 1
A46.21 159.20 157.36 1.84 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 31.01 0.00 0.00 0 1
A46.22 159.70 157.86 1.84 0.19 1.29 1.29 29.00 37.41 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 29.01 0.00 0.00 0 1
A46.23 160.30 158.46 1.84 0.19 1.29 1.29 34.00 49.47 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 34.01 0.00 0.00 0 1
A46.24 162.20 159.88 2.32 0.19 1.62 1.62 25.00 36.38 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 25.01 0.00 0.00 1 0
A46.25 161.85 160.01 1.84 0.19 1.29 1.29 26.00 33.54 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 26.01 0.00 0.00 0 1
A46.26 162.52 160.68 1.84 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 24.00 0.00 0.00 0 1
A46.27 163.05 161.21 1.84 0.19 1.29 1.29 47.00 60.63 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 47.01 0.00 0.00 0 1
A46.28 164.10 162.26 1.84 0.19 1.29 1.29 48.00 61.92 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 48.01 0.00 0.00 0 1
A46.29 164.85 163.00 1.85 0.19 1.29 1.29 26.00 33.54 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 26.01 0.00 0.00 0 1
A46.30 165.50 163.65 1.85 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 22.00 0.00 0.00 0 1
A46.31 166.40 164.55 1.85 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 22.00 0.00 0.00 0 1
A46.32 166.60 164.75 1.85 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 24.00 0.00 0.00 0 1
A46.33 167.20 165.35 1.85 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 32.01 0.00 0.00 0 1
A46.34 167.60 165.75 1.85 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 20.00 0.00 0.00 0 1
A46.35 168.15 166.30 1.85 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 30.01 0.00 0.00 0 1
A46.36 168.70 166.85 1.85 0.19 1.29 1.29 42.00 54.18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 42.01 0.00 0.00 0 1
A46.37 170.18 168.33 1.85 0.19 1.29 1.29 46.00 59.34 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 46.01 0.00 0.00 0 1
A46.38 171.14 169.29 1.85 0.19 1.29 1.29 34.00 43.86 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 34.01 0.00 0.00 0 1
A46.39 171.50 169.65 1.85 0.19 1.29 1.29 16.00 20.64 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 16.00 0.00 0.00 0 1
A46.40 172.00 170.15 1.85 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 15.00 0.00 0.00 0 1
A46.41 172.54 170.69 1.85 0.19 1.29 1.29 34.00 43.86 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 34.01 0.00 0.00 0 1
A46.42 173.28 171.44 1.84 0.19 1.29 1.29 43.00 55.47 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 43.01 0.00 0.00 0 1
A46.43 174.18 172.33 1.85 0.19 1.29 1.29 43.00 55.47 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 43.01 0.00 0.00 0 1
A46.44 176.50 174.66 1.84 0.19 1.29 1.29 12.00 15.48 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 12.00 0.00 0.00 0 1
A46.45 178.00 176.16 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 50.01 0.00 0.00 0 1
A46.46 178.90 177.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 1408.00 1833.65 0.00 1408.28 0.00 0.00 1 46 1

A43.1 145.50 142.59 2.91 0.19 2.04 23.00 38.30 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.10 5.29 0.46 1.15 1 0
A43.1.1 144.50 142.65 1.85 0.19 1.29 1.29 47.00 60.63 ΠΟΣΟΣΤΑ 32.91 10.81 0.94 2.35 0 1
A43.1.2 146.00 144.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70.00 98.93 49.01 16.10 1.40 3.50 1 2 0

A43.2 147.30 145.39 1.91 0.19 1.34 10.00 13.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A43.3 147.45 145.42 2.03 0.19 1.42 1.42 10.00 14.30 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A43.4 147.50 145.45 2.05 0.19 1.44 1.44 19.00 25.94 ΠΟΣΟΣΤΑ 13.30 4.37 0.38 0.95 0 1
A43.5 147.35 145.50 1.85 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.70 7.13 0.62 1.55 0 1

86. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α43.1 ΕΩΣ  Α43.1.2

87. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α43.2 ΕΩΣ  Α43.6
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A43.6 148.10 146.26 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1
ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70.00 94.03 49.01 16.10 1.40 3.50 0 5 0

A42.5 151.50 149.66 1.84 0.19 1.29 38.00 49.02 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A42.5.1 152.50 150.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 38.00 49.02 26.61 8.74 0.76 1.90 0 2 0

A42 140.95 139.41 1.54 0.19 1.08 25.00 29.63 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A42.1 142.40 140.56 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A42.2 145.00 143.16 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A42.3 147.20 145.36 1.84 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.91 8.51 0.74 1.85 0 1
A42.4 149.50 147.66 1.84 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.91 8.51 0.74 1.85 0 1
A42.5 152.60 150.76 1.84 0.19 1.29 1.29 60.00 77.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 42.01 13.80 1.20 3.00 0 1
A42.6 158.35 156.51 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A42.7 162.50 160.66 1.84 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A42.8 163.15 161.31 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 307.00 393.41 214.94 70.62 6.14 15.35 0 9 0

A39 148.30 146.76 1.54 0.19 1.08 13.00 15.21 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.10 2.99 0.26 0.65 0 1
A39.1 148.60 146.79 1.81 0.19 1.26 1.26 25.00 31.88 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A39.2 149.30 147.45 1.85 0.19 1.29 1.29 38.00 49.02 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A39.3 151.65 149.80 1.85 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A39.4 153.10 151.25 1.85 0.19 1.29 1.29 26.00 33.54 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.20 5.98 0.52 1.30 0 1
A39.5 154.00 152.15 1.85 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A39.6 155.50 153.65 1.85 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A39.7 157.00 155.15 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A39.8 158.00 156.15 1.85 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A39.9 159.00 157.15 1.85 0.19 1.29 1.29 55.00 70.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 38.51 12.65 1.10 2.75 0 1
A39.10 162.40 160.56 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 282.00 361.85 197.44 64.87 5.64 14.10 0 11 0

A33 160.11 158.57 1.54 0.19 1.08 40.00 47.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A33.1 163.00 161.16 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A33.2 164.05 162.21 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A33.3 165.90 164.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 105.00 131.25 73.51 24.15 2.10 5.25 0 4 0

A32 161.15 159.53 1.62 0.19 1.14 31.00 37.67 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.70 7.13 0.62 1.55 0 1

88. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α42.5 ΕΩΣ  Α42.5.1

89. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α42 ΕΩΣ  Α42.8

90. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α39 ΕΩΣ  Α39.10

91. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α33 ΕΩΣ  Α33.3

92. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α32 ΕΩΣ  Α32.2
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A32.1 163.60 161.75 1.85 0.19 1.29 1.29 31.00 39.99 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.70 7.13 0.62 1.55 0 1
A32.2 165.55 163.71 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 62.00 77.66 43.41 14.26 1.24 3.10 0 3 0

A28 165.70 164.16 1.54 0.19 1.08 43.00 44.51 ΠΟΣΟΣΤΑ 30.11 9.89 0.86 2.15 0 1
A28.1 165.70 164.28 1.42 0.19 0.99 0.99 30.00 31.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A28.2 165.95 164.38 1.57 1.10 1.10 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 73.00 75.86 51.11 16.79 1.46 3.65 0 3 0

A27 166.10 164.56 1.54 0.19 1.08 36.00 42.66 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.21 8.28 0.72 1.80 0 1
A27.1 167.00 165.16 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A27.2 171.40 169.56 1.84 0.19 1.29 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A27.3 175.00 173.16 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A27.4 175.30 173.46 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 141.00 178.11 98.72 32.44 2.82 7.05 0 5 0

A26.7 178.60 176.76 1.84 0.19 1.29 30.00 38.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.00 6.90 0.60 1.50 0 1
A26.7.1 179.00 177.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 38.70 21.00 6.90 0.60 1.50 0 2 0

A26.6 178.00 176.16 1.84 0.19 1.29 20.00 29.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A26.6.1 179.45 177.02 2.43 0.19 1.70 1.70 11.00 22.61 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.70 2.53 0.22 0.55 1 0
A26.6.2 180.50 177.06 3.44 0.19 2.41 2.41 33.00 61.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 1 0
A26.6.3 179.00 177.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 64.00 113.56 44.81 14.72 1.28 3.20 2 2 0

A26.2 168.90 166.78 2.12 0.19 1.49 10.00 15.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A26.2.1 169.10 166.81 2.29 0.19 1.61 1.61 17.00 26.44 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.90 3.91 0.34 0.85 1 0
A26.2.2 169.00 166.86 2.14 0.19 1.50 1.50 17.00 23.72 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.90 3.91 0.34 0.85 0 1
A26.2.3 168.75 166.91 1.84 0.19 1.29 1.29 14.00 18.06 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A26.2.4 169.00 167.16 1.84 0.19 1.29 1.29 14.00 18.06 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A26.2.5 169.40 167.56 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 72.00 101.77 50.41 16.56 1.44 3.60 1 5 0

A26 166.70 165.19 1.51 0.19 1.06 14.00 16.31 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A26.1 167.04 165.23 1.81 0.19 1.27 1.27 20.00 27.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A26.2 168.90 166.78 2.12 0.19 1.49 1.49 43.00 59.77 ΠΟΣΟΣΤΑ 30.11 9.89 0.86 2.15 0 1
A26.3 173.60 171.76 1.84 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1

93. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α28 ΕΩΣ  Α28.2

94. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α27 ΕΩΣ  Α27.4

95. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.7 ΕΩΣ  Α26.7.1

96. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.6 ΕΩΣ  Α26.6.3

97. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26.2 ΕΩΣ  Α26.2.5

98. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α26 ΕΩΣ  Α26.9
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A26.4 174.90 173.06 1.84 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A26.5 175.00 173.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A26.6 178.00 176.16 1.84 0.19 1.29 1.29 12.00 15.48 ΠΟΣΟΣΤΑ 8.40 2.76 0.24 0.60 0 1
A26.7 178.60 176.76 1.84 0.19 1.29 1.29 8.00 10.32 ΠΟΣΟΣΤΑ 5.60 1.84 0.16 0.40 0 1
A26.8 180.00 178.16 1.84 0.19 1.29 1.29 16.00 20.64 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.20 3.68 0.32 0.80 0 1
A26.9 181.80 179.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 176.00 231.39 123.22 40.49 3.52 8.80 0 10 0

A23 168.90 167.42 1.48 0.19 1.04 14.00 17.01 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A23.1 170.57 168.59 1.98 0.19 1.39 1.39 8.00 10.72 ΠΟΣΟΣΤΑ 5.60 1.84 0.16 0.40 0 1
A23.2 170.45 168.61 1.84 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A23.3 173.28 171.44 1.84 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A23.4 174.80 172.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 86.00 110.29 60.21 19.78 1.72 4.30 0 5 0

A22.17 179.55 177.54 2.01 0.19 1.41 8.00 10.92 ΠΟΣΟΣΤΑ 5.60 1.84 0.16 0.40 0 1
A22.17.1 179.45 177.56 1.89 0.19 1.32 1.32 31.00 40.46 ΠΟΣΟΣΤΑ 21.70 7.13 0.62 1.55 0 1
A22.17.2 179.50 177.65 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A22.17.3 180.50 178.65 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A22.17.4 180.75 178.91 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 89.00 115.88 62.31 20.47 1.78 4.45 0 5 0

A22.12 177.40 175.56 1.84 0.19 1.29 15.00 19.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A22.12.1 178.30 176.46 1.84 0.19 1.29 1.29 13.00 16.77 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.10 2.99 0.26 0.65 0 1
A22.12.2 178.55 176.71 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 28.00 36.12 19.60 6.44 0.56 1.40 0 3 0

A22.9 176.00 174.16 1.84 0.19 1.29 21.00 27.09 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.70 4.83 0.42 1.05 0 1
A22.10 176.14 174.30 1.84 0.19 1.29 1.29 14.00 18.06 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A22.11 176.75 174.91 1.84 0.19 1.29 1.29 10.00 12.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A22.12 177.40 175.54 1.86 0.19 1.30 1.30 5.00 6.48 ΠΟΣΟΣΤΑ 3.50 1.15 0.10 0.25 0 1
A22.13 177.40 175.56 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 67.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A22.14 179.00 176.02 2.98 0.19 2.08 2.08 27.00 45.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.90 6.21 0.54 1.35 1 0
A22.15 177.95 176.11 1.84 0.19 1.29 1.29 8.00 10.32 ΠΟΣΟΣΤΑ 5.60 1.84 0.16 0.40 0 1
A22.16 178.28 176.44 1.84 0.19 1.29 1.29 27.00 41.58 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.90 6.21 0.54 1.35 0 1
A22.17 179.55 176.99 2.56 0.19 1.79 1.79 10.00 18.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 1 0
A22.18 179.75 177.02 2.73 0.19 1.91 1.91 23.00 46.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.10 5.29 0.46 1.15 1 0
A22.19 180.12 177.09 3.03 0.19 2.12 2.12 22.00 37.51 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 1 0

99. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α23 ΕΩΣ  Α23.4

100. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.17 ΕΩΣ  Α22.17.4

101. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.12 ΕΩΣ  Α22.12.2

102. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.9 ΕΩΣ  Α22.23
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A22.20 179.00 177.16 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A22.21 181.15 179.31 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A22.22 181.50 179.66 1.84 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A22.23 182.36 180.52 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 325.00 483.95 227.55 74.76 6.50 16.25 4 11 0
ΠΟΣΟΣΤΑ

A22.5.6 179.00 177.16 1.84 0.19 1.29 15.00 19.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A22.5.6.1 179.70 177.86 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 15.00 19.35 10.50 3.45 0.30 0.75 0 2 0

A22.5.4 177.05 175.21 1.84 0.19 1.29 26.00 33.54 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.20 5.98 0.52 1.30 0 1
A22.5.4.1 178.00 176.15 1.85 0.19 1.29 1.29 23.00 29.67 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.10 5.29 0.46 1.15 0 1
A22.5.4.2 179.80 177.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 49.00 63.21 34.31 11.27 0.98 2.45 0 3 0

A22.5.3 177.00 175.16 1.84 0.19 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A22.5.3.1 177.15 175.31 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A22.5.3.2 177.95 176.11 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 30.00 38.70 21.00 6.90 0.60 1.50 0 3 0

A22.5 174.30 172.46 1.84 0.19 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A22.5.1 176.50 174.66 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A22.5.2 176.80 174.96 1.84 0.19 1.29 1.29 13.00 16.77 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.10 2.99 0.26 0.65 0 1
A22.5.3 177.00 175.16 1.84 0.19 1.29 1.29 13.00 16.77 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.10 2.99 0.26 0.65 0 1
A22.5.4 177.05 175.21 1.84 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A22.5.5 178.05 176.21 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A22.5.6 179.00 177.16 1.84 0.19 1.29 1.29 12.00 15.48 ΠΟΣΟΣΤΑ 8.40 2.76 0.24 0.60 0 1
A22.5.7 179.33 177.49 1.84 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A22.5.8 179.38 177.54 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 160.00 206.40 112.02 36.81 3.20 8.00 0 9 0

A22.1 170.09 168.57 1.52 0.19 1.07 8.00 9.44 ΠΟΣΟΣΤΑ 5.60 1.84 0.16 0.40 0 1
A22.2 171.00 169.16 1.84 0.19 1.29 1.29 15.00 19.35 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A22.3 172.50 170.66 1.84 0.19 1.29 1.29 16.00 20.64 ΠΟΣΟΣΤΑ 11.20 3.68 0.32 0.80 0 1
A22.4 173.50 171.66 1.84 0.19 1.29 1.29 24.00 30.96 ΠΟΣΟΣΤΑ 16.80 5.52 0.48 1.20 0 1
A22.5 174.30 172.45 1.85 0.19 1.29 1.29 13.00 16.77 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.10 2.99 0.26 0.65 0 1
A22.6 176.13 174.29 1.84 0.19 1.29 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A22.7 177.00 175.16 1.84 0.19 1.29 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1

103. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.6 ΕΩΣ  Α22.5.6.1

104. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.4 ΕΩΣ  Α22.5.4.2

105. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5.3 ΕΩΣ  Α22.5.3.2

106. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.5 ΕΩΣ  Α22.5.8

107. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α22.1 ΕΩΣ  Α22.9
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A22.8 177.85 176.01 1.84 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A22.9 179.00 177.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 121.00 155.21 84.72 27.84 2.42 6.05 0 9 0

A21 171.00 169.56 1.44 0.19 1.01 38.00 43.70 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A21.1 175.00 173.15 1.85 0.19 1.29 1.29 28.00 36.12 ΠΟΣΟΣΤΑ 19.60 6.44 0.56 1.40 0 1
A21.2 176.50 174.66 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 66.00 79.82 46.21 15.18 1.32 3.30 0 3 0

A20 172.45 170.95 1.50 0.19 1.05 35.00 40.95 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A20.1 174.70 172.86 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A20.2 175.80 173.96 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 70.00 86.10 49.01 16.10 1.40 3.50 0 3 0

A18.3 181.90 180.06 1.84 0.19 1.29 14.00 18.06 ΠΟΣΟΣΤΑ 9.80 3.22 0.28 0.70 0 1
A18.3.1 185.00 183.15 1.85 0.19 1.29 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A18.3.2 186.90 185.06 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 39.00 50.31 27.31 8.97 0.78 1.95 0 3 0

A18 176.20 174.66 1.54 0.19 1.08 35.00 41.48 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A18.1 179.45 177.61 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A18.2 181.60 179.75 1.85 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 0 1
A18.3 181.90 180.05 1.85 0.19 1.29 1.29 18.00 23.22 ΠΟΣΟΣΤΑ 12.60 4.14 0.36 0.90 0 1
A18.4 184.10 182.25 1.85 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A18.5 186.30 184.45 1.85 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A18.6 188.35 186.50 1.85 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A18.7 191.15 189.31 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 214.00 272.39 149.83 49.23 4.28 10.70 0 8 0

A17 178.85 177.31 1.54 0.19 1.08 50.00 59.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A17.1 184.60 182.76 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 50.00 59.25 35.01 11.50 1.00 2.50 0 2 0

A14.1 186.35 184.79 1.56 0.19 1.10 15.00 17.93 ΠΟΣΟΣΤΑ 10.50 3.45 0.30 0.75 0 1
A14.2 186.90 185.06 1.84 0.19 1.29 1.29 52.00 67.08 ΠΟΣΟΣΤΑ 36.41 11.96 1.04 2.60 0 1
A14.3 189.00 187.16 1.84 0.19 1.29 1.29 37.00 47.73 ΠΟΣΟΣΤΑ 25.91 8.51 0.74 1.85 0 1
A14.4 192.20 190.36 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 104.00 132.74 72.81 23.92 2.08 5.20 0 4 0

108. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α21 ΕΩΣ  Α21.2

109. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α20 ΕΩΣ  Α20.2

110. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α18.3 ΕΩΣ  Α18.3.2

111. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α18 ΕΩΣ  Α18.7

112. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α17 ΕΩΣ  Α17.1

113. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α14.1 ΕΩΣ  Α14.4
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

A13.1 187.50 185.66 1.84 0.19 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A13.2 190.15 188.31 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 35.00 45.15 24.50 8.05 0.70 1.75 0 2 0

A13 188.20 186.66 1.54 0.19 1.08 32.00 37.92 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A13.1 190.00 188.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 32.00 37.92 22.40 7.36 0.64 1.60 0 2 0

A12.4 196.00 194.16 1.84 0.19 1.29 25.00 32.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A12.4.1 197.60 195.76 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25.00 32.25 17.50 5.75 0.50 1.25 0 2 0

A12.2 192.80 190.96 1.84 0.19 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A12.2.1 194.00 192.16 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A12.2.2 194.65 192.81 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 85.00 109.65 59.51 19.55 1.70 4.25 0 3 0

A12 188.75 187.21 1.54 0.19 1.08 45.00 53.33 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A12.1 192.00 190.16 1.84 0.19 1.29 1.29 20.00 25.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A12.2 192.80 190.96 1.84 0.19 1.29 1.29 35.00 45.15 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A12.3 193.60 191.76 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A12.4 196.00 194.16 1.84 0.19 1.29 1.29 38.00 49.02 ΠΟΣΟΣΤΑ 26.61 8.74 0.76 1.90 0 1
A12.5 198.10 196.26 1.84 0.19 1.29 1.29 22.00 28.38 ΠΟΣΟΣΤΑ 15.40 5.06 0.44 1.10 0 1
A12.6 198.40 196.56 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 200.00 253.28 140.03 46.01 4.00 10.00 0 7 0

A94 149.60 147.86 1.74 0.19 1.22 40.00 50.20 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A94.1 152.20 150.36 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 53.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A94.2 156.00 154.06 1.94 0.19 1.36 1.36 50.00 83.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A94.3 157.00 154.21 2.79 0.19 1.96 1.96 50.00 81.25 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 1 0
A94.4 156.20 154.36 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A94.5 156.70 154.86 1.84 0.19 1.29 1.29 45.00 58.05 ΠΟΣΟΣΤΑ 31.51 10.35 0.90 2.25 0 1
A94.6 157.70 155.86 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 275.00 390.00 192.54 63.26 5.50 13.75 1 6 0

A89 155.30 153.76 1.54 0.19 1.08 55.00 65.18 ΠΟΣΟΣΤΑ 38.51 12.65 1.10 2.75 0 1
A89.1 158.05 156.21 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

114. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α13.1 ΕΩΣ  Α13.2

115. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α13 ΕΩΣ  Α13.1

120. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α89 ΕΩΣ  Α89.1

116. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α12.4 ΕΩΣ  Α12.4.1

117. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α12.2 ΕΩΣ  Α12.2.2

118. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α12 ΕΩΣ  Α12.6

119. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α94 ΕΩΣ  Α94.6
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΜΒ. 
ΔΕΞ.

ΕΜΒ. 
ΑΡΙΣ.

ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Μ2 

ΑΠΟ 
ΤΣΙΜΕΝ.  

Μ2 

ΧΩΜΑ 
Μ2 

ΛΟΙΠΑ   
Μ2  

ΤΥΠΟΥ     
Τ2 

ΤΥΠΟΥ     
Τ3 

ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ

Β
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Σ
 

Σ
Κ

Α
Μ

.

Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Τ
.  

Α
ΓΩ

ΓΟ
Υ  ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 55.00 65.18 38.51 12.65 1.10 2.75 0 2 0

A86.3 160.80 159.39 1.41 0.19 0.99 25.00 25.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A86.3.1 160.90 159.46 1.44 1.01 1.01 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 25.00 25.00 17.50 5.75 0.50 1.25 0 2 0

A86.1 160.79 159.23 1.56 0.19 1.10 20.00 23.40 ΠΟΣΟΣΤΑ 14.00 4.60 0.40 1.00 0 1
A86.2 161.05 159.29 1.76 0.19 1.24 1.24 33.00 36.80 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 0 1
A86.3 160.80 159.38 1.42 0.19 0.99 0.99 35.00 35.88 ΠΟΣΟΣΤΑ 24.50 8.05 0.70 1.75 0 1
A86.4 161.00 159.49 1.51 0.19 1.06 1.06 25.00 29.38 ΠΟΣΟΣΤΑ 17.50 5.75 0.50 1.25 0 1
A86.5 161.70 159.86 1.84 0.19 1.29 1.29 27.00 34.83 ΠΟΣΟΣΤΑ 18.90 6.21 0.54 1.35 0 1
A86.6 162.80 160.96 1.84 0.19 1.29 1.29 33.00 42.57 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 0 1
A86.7 164.10 162.26 1.84 0.19 1.29 1.29 33.00 42.57 ΠΟΣΟΣΤΑ 23.10 7.59 0.66 1.65 0 1
A86.8 165.15 163.31 1.84 0.19 1.29 1.29 10.00 12.90 ΠΟΣΟΣΤΑ 7.00 2.30 0.20 0.50 0 1
A86.9 165.45 163.61 1.84 0.19 1.29 1.29 32.00 41.28 ΠΟΣΟΣΤΑ 22.40 7.36 0.64 1.60 0 1
A86.10 165.95 164.11 1.84 0.19 1.29 1.29 50.00 64.50 ΠΟΣΟΣΤΑ 35.01 11.50 1.00 2.50 0 1
A86.11 167.45 165.61 1.84 0.19 1.29 1.29 40.00 51.60 ΠΟΣΟΣΤΑ 28.01 9.20 0.80 2.00 0 1
A86.12 169.00 167.16 1.84 1.29 1.29 0.00 0.00 ΠΟΣΟΣΤΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 338.00 415.70 236.65 77.76 6.76 16.90 0 12 0
21,843 8,987 5,999 1,075 528 41 633 1ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

121. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α86.3 ΕΩΣ  Α86.3.1

122. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α86.1 ΕΩΣ  Α86.12
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ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΠΙΦ. ΑΠΟΣ. ΟΓΚΟΣ ΕΠΙΦ. ΟΓΚΟΣ ΑΣΦ. Μ2 ΤΣΙΜ. Μ2 ΧΩΜ. Μ2 ΑΛΛΟ Μ2 ΕΚΚΕΝ. ΑΕΡΕΞ. ΠΕΡΑΤΟΣ

A/Σ-1 32.15 31.02 1.13 63 0.52 31 16.12 0.20 6.34 20.55

1 40.1 38.97 1.13 63 0.52 41 21.32 0.20 8.39 27.18

2 44.7 43.57 1.13 63 0.52 16 8.32 0.20 3.27 10.61

3 47.2 46.07 1.13 63 0.52 24 12.48 0.20 4.91 15.91

4 47.4 46.27 1.13 63 0.52 35 18.20 0.20 7.16 23.21

5 50.8 49.67 1.13 63 0.52 35 18.20 0.20 7.16 23.21

6 55 53.87 1.13 63 0.52 11 5.72 0.20 2.25 7.29

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ 193.00 5.72 39.49 0.00 127.96 0.00 0.00 1 1 1
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 ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ Α/Σ-1  ΕΩΣ Ρ1.10

 ΦΡΕΑΤΙΑ   ΤΕΜ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5   ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΤΑΘΛIΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ -- ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ   ΑΜΜΟΣΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ Π.Τ.Π.Ο-150
ΦΡΕΑΤΙΟ

ΥΨΟΜΕΤΡΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-neo 1 / 1



3.141592654

1 Εσωτερκή διάμετρος Β 1.20

2 Εξωτερκή διάμετρος Β΄2 1.60

3 Μέσο βάθος εκσκαφής πάνω από την αντιγα του σωλήνα Η.1 2.50

4 Διάμετρος αγωγού αποχέτευσης D 0.20

5 Bάθος εκσκαφής φρεατίου Η εκσκ. 2.95

6 Βάθος από έδαφος μέχρι πάνω πλάκα φρεατίου Η.2 0.40

7 Βάθος επίχωσης Η.3 0.05

8 Χαρακτιρισμός εδάφους  γαίες ή ημίβραχος % 50

9 Χαρακτιρισμός εδάφους  βράχος % 50

10 Μέση απόσταση μεταοράς χλμ 20

Α/Α Ε  Ρ  Γ  Α  Σ  Ι  Ε  Σ Α/Τ ΠΟΣΟΤΗΣ ΜΟΝΑΣ
1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 

κατοικημένη περιοχή. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 3.10.01.01 2.97 μ3

2 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 3.11.01.01 2.97 μ3

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών 
και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.01.01 3.71 μ3

4 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.02.01 3.71 μ3

5 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 03.16 7.41 μ3
6 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό 

λατομείου της ΠΤΠ Ο-150 05.05 0.41 μ3

7 Αποκατασταση ασφαλτικού οδοστρώματος 04.09.03 2.20 μ2

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι  επιπέδων επιφανειών 09.01 1.13 μ2

9 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι  καμπύλων επιφανειών 09.02 10.18 μ2
10 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές με C12/15 09.10.03 0.20 μ3
11 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές με C16/20 09.10.04 2.98 μ3

12 Σιδηρούς οπλισμός 09.26 208.81 χλγ

13 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 11.01.02 180.00 χλγ

14 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 11.03 41.80 χλγ
15 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 

υπονόμων και φρεατίων ΟΔΟ Β-34 9.05 μ2

16 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ Β-36 2.64 μ2

3.1.  TYΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΤΥΠΟΥ Τ1 ΜΕ ΛΑΙΜΟ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.2. TYΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Τ2 ΧΩΡΙΣ ΛΑΙΜΟ

typika erga 1



3.141592654

1 Εσωτερκή διάμετρος Β 1.20

2 Εξωτερκή διάμετρος Β΄2 1.60

3 Μέσο βάθος εκσκαφής πάνω από την αντιγα του σωλήνα Η.1 1.70

4 Διάμετρος αγωγού αποχέτευσης D 0.20

5 Bάθος εκσκαφής φρεατίου Η εκσκ. 2.15

6 Βάθος από έδαφος μέχρι πάνω πλάκα φρεατίου Η.2 0.00

7 Βάθος επίχωσης Η.3 0.00

8 Χαρακτιρισμός εδάφους  γαίες ή ημίβραχος % 50

9 Χαρακτιρισμός εδάφους  βράχος % 50

10 Μέση απόσταση μεταοράς χλμ 20

Α/Α Ε  Ρ  Γ  Α  Σ  Ι  Ε  Σ Α/Τ ΠΟΣΟΤΗΣ ΜΟΝΑΣ
1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 

κατοικημένη περιοχή. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 3.10.01.01 2.16 μ3

2 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 3.11.01.01 2.16 μ3

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών 
και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.01.01 2.70 μ3

4 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.02.01 2.70 μ3

5 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 03.16 5.40 μ3
6 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό 

λατομείου της ΠΤΠ Ο-150 05.05 0.41 μ3

7 Αποκατασταση ασφαλτικού οδοστρώματος 04.09.03 2.20 μ2

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι  επιπέδων επιφανειών 09.01 1.13 μ2

9 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι  καμπύλων επιφανειών 09.02 8.29 μ2
10 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές με C12/15 09.10.03 0.20 μ3
11 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές με C16/20 09.10.04 2.58 μ3

12 Σιδηρούς οπλισμός 09.26 180.66 χλγ

13 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 11.01.02 180.00 χλγ

14 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 11.03 26.60 χλγ
15 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 

υπονόμων και φρεατίων ΟΔΟ Β-34 9.05 μ2

16 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ Β-36 0.13 μ2

3.141592654

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.3. TYΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ3 ΠΤΩΣΕΩΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

typika erga 2



1 Εσωτερκή διάμετρος Β 1.20

2 Εξωτερκή διάμετρος Β΄2 1.60

3 Μέσο βάθος εκσκαφής πάνω από την αντιγα του σωλήνα Η.1 3.80

4 Διάμετρος αγωγού αποχέτευσης D 0.25

5 Bάθος εκσκαφής φρεατίου Η εκσκ. 4.30

6 Βάθος από έδαφος μέχρι πάνω πλάκα φρεατίου Η.2 1.73

7 Βάθος επίχωσης Η.3 1.38

8 Χαρακτιρισμός εδάφους  γαίες ή ημίβραχος % 50

9 Χαρακτιρισμός εδάφους  βράχος % 50

10 Μέση απόσταση μεταοράς χλμ 10

Α/Α Ε  Ρ  Γ  Α  Σ  Ι  Ε  Σ Α/Τ ΠΟΣΟΤΗΣ ΜΟΝΑΣ
1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 

κατοικημένη περιοχή. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 3.10.01.01 4.32 μ3

2 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 3.11.01.01 4.32 μ3

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών 
και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.01.01 5.40 μ3

4 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.02.01 5.40 μ3

5 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 03.16 10.81 μ3
6 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό 

λατομείου της ΠΤΠ Ο-150 05.05 0.41 μ3

7 Αποκατασταση ασφαλτικού οδοστρώματος 04.09.03 2.20 μ2

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι  επιπέδων επιφανειών 09.01 1.13 μ2

9 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι  καμπύλων επιφανειών 09.02 16.52 μ2
10 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές με C12/15 09.10.03 0.20 μ3
11 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές με C16/20 09.10.04 3.66 μ3

12 Σιδηρούς οπλισμός 09.26 256.31 χλγ

13 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 11.01.02 180.00 χλγ

14 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 11.03 66.50 χλγ
15 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 

υπονόμων και φρεατίων ΟΔΟ Β-34 9.05 μ2

16 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ Β-36 6.88 μ2

1 Εσωτερκή διαστάσεις     Α 1* Β 1 = Α 1   Χ  Β 1 1.20 1.90

2 Εξωτερκή διαστάσεις      Α 2 * Β 2 = Β΄2   Χ  Β 2 1.60 2.30

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΠΙΕΣΗΣ

typika erga 3



3 Μέσο βάθος εκσκαφής Η.1 1.80

4 Διάμετρος αγωγού αποχέτευσης D 0.20

5 Bάθος  φρεατίου Η 1.40

6 Βάθος από έδαφος μέχρι πάνω πλάκα φρεατίου Η.2 0.00

7 Βάθος επίχωσης Η.3 0.00

8 Χαρακτιρισμός εδάφους  γαίες ή ημίβραχος % 50

9 Χαρακτιρισμός εδάφους  βράχος % 50

10 Μέση απόσταση μεταοράς χλμ 10

Α/Α Ε  Ρ  Γ  Α  Σ  Ι  Ε  Σ Α/Τ ΠΟΣΟΤΗΣ ΜΟΝΑΣ
1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 

κατοικημένη περιοχή. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 3.10.01.01 3.31 μ3

2 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 3.11.01.01 3.31 μ3

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών 
και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.01.01 4.14 μ3

4 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 
άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 02.02.01 4.14 μ3

5 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 03.16 8.28 μ3
6 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό 

λατομείου της ΠΤΠ Ο-150 05.05 0.00 μ3

7 Αποκατασταση ασφαλτικού οδοστρώματος 04.09.03 4.31 μ2

8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι  επιπέδων επιφανειών 09.01 11.59 μ2

9
Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές με C8/10 09.10.01 0.45 μ2

10 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές με C16/20 09.10.04 3.36 μ3

11 Παραγωγή, μεταφορά, διαστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές με C20/25 09.10.05 0.00 μ3

12 Σιδηρούς οπλισμός 09.26 235.20 χλγ

13 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 11.01.02 180.00 χλγ

14 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 11.03 20.90 χλγ
15 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 

υπονόμων και φρεατίων ΟΔΟ Β-34 10.96 μ2

16 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ Β-36 3.68 μ2
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Πάχος πλάκας οροφής (tο) = 0.20 μ.
Εσωτερικό μήκος υγρού θαλάμου (Μδεσ) = 2.30 μ.
Εσωτερικό πλάτος υγρού θαλάμου (Πδεσ) = 1.40 μ.
Εσωτερικό ύψος υγρού θαλάμου (Ηδεσ) = 2.50 μ.
Εσωτερικό πλάτος βανοστασίου (Πβεσ) = 0.65 μ.
Εσωτερικό ύψος βανοστασίου (Ηβεσ) = 1.20 μ.
Πάχος περιμετρικού τοιχίου (tπτχ) = 0.25 μ.
Εξωτερικό μήκος υγρού θαλάμου (Μδεξ) = μ.
Εξωτερικό πλάτος υγρού θαλάμου (Πδεξ) = μ.
Εσωτερική διάσταση φρεατίου εσχάρας (Δε) = 0.55 μ.
Πάχος τοιχίων φρεατίου εσχάρας (Πε) = 0.20 μ.
Πάχος πλάκας πυθμένα (tπυθ) = 0.30 μ.
Εξωτερικό μήκος σκάμματος (Μσκ) = μ.
Εξωτερικό πλάτος σκάμματος (Πσκ) = μ.
Μέσο βάθος εκσκαφής (Ηεκσκ) = μ.
Πάχος σκυροδέματος καθαριότητας (tκ) = 0.10 μ.

Συνολικός όγκος εκσκαφών ορυγμάτων, Οεκσκ

Μσκ * Πσκ * Ηεκσκ = 45.32 κ.μ.

Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες εντός κατοικημένης περιοχής

50% * κ.μ. = 22.66 κ.μ.

Εκσκαφές ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες εντός κατοικημένης περιοχής.

50% * κ.μ. = 22.66 κ.μ.

Επίχωση κάθε είδους σκαμμάτων με θραυστό υλικό λατομείου.

Οεκσκ - (Μδεξ * Πδεξ) * Ηεκσκ = κ.μ.

Φορτοεκφορτώσεις προϊόντων εκσκαφής. κ.μ.

Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση 10 χλμ. κ.μ. χλμ

Ξυλότυποι επίπεδων επιφανειών.
Τοιχώματα
2 * (Μδεξ + Πδεξ + Μδεσ + Πδεσ) * Ηδεσ + 2 * (Πβεσ * Hβεσ) = τ.μ.

Τοιχώματα φρεατίου εσχάρας
Hδεσ * (2 * 0,55 + Πε) = 3.25 τ.μ.

Πλάκα οροφής
Μδεσ * (Πδεσ + tπτχ + Πβεσ) - (2,30 * 0,90 + 1,20 * 0,65 + 0,50 * 0,55) = τ.μ.

45.32

45.32

28.83

16.49

4.30
3.40
3.10

164.92

2.17

43.56

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Α

2.80
1.90
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Πλάκα δαπέδου
2 * (2 * Μδεσ + Πδεσ + Πβεσ) * tπυθ = τ.μ.

τ.μ.

Σκυρόδεμα άοπλο C12/16
Σκυρόδεμα καθαριότητας
Μδεξ * (Πδεξ + Πβεσ) * tκ = 0.71 κ.μ.

Δευτερογενές σκυρόδεμα
0,50 * 0,30 * 0,30 * (Μδεσ + Πδεσ) * 2 = 0.33 κ.μ.

κ.μ.

Σκυρόδεμα οπλισμένο C20/25
Τοιχώματα
[2 * (Hδεσ + tο) * (Μδεξ + Πδεσ) + 2 * Hβεσ * Πβεσ] * tπτχ = 5.39 κ.μ.

Τοιχώματα φρεατίου εσχάρας
Hδεσ * 0,55 * Πε = 0.28 κ.μ.

Πλάκα οροφής
[Μδεσ * (Πδεσ + tπτχ + Πβεσ) - (2,30 * 0,90 + 1,20 * 0,65 + 0,50 * 0,55)] * tο = κ.μ.

Πλάκα πυθμένα
Μδεξ * Πδεξ * tπυθ = 1.60 κ.μ.

7.69 κ.μ.

Σιδηρός οπλισμός B500C
Σε πυκνότητα 120.00 χλγρ./κ.μ. 923 χλγρ

Στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος σε αναλογία 3,50 χλγρ ανά κ.μ. 26.9 χλγρ

Επίχρισμα από πατητή τσιμεντοκονία πάχους 2,00 εκ., με τσιμεντοκονίαμα των
650 και 900 χλγρ. τσιμέντου κοινού, σε εσωτερικές επιφάνειες έργων
Τοιχώματα υγρού θαλάμου και βανοστασίου
2 * (Μδεσ + Πδεσ) * Ηδεσ + 2 * (Πβεσ * Hβεσ) = τ.μ.

Τοιχώματα φρεατίου εσχάρας
Hδεσ * (2 * 0,55 + Πε) = 3.25 τ.μ.

Πλάκα πυθμένα υγρού θαλάμου και βανοστασίου
Μδεσ * (Πδεσ + tπτχ + Πβεσ) = 5.29 τ.μ.

Πλάκα οροφής
Μδεσ * (Πδεσ + tπτχ + Πβεσ) - (2,30 * 0,90 + 1,20 * 0,65 + 0,50 * 0,55) = τ.μ.

30.77 τ.μ.

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
Εξωτερικά τοιχώματα υγρού θαλάμου
(Μδεξ + 2 * Πδεξ) * (tπυθ + Ηδεσ) + Μδεξ * (Hδεσ - Hβεσ) = τ.μ.

Καλύμματα φρεατίου ελαφρού τύπου (μετά πλαισίου στήριξης)
(2,30 * 0,90 + 1,20 * 0,65 + 0,55 * 0,50) * χλγρ./τ.μ. χλγρ

1.05

3.99

52.97

50.00 156.3

23.66

20.06

2.17

0.43
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/T
ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘ.

ΜΟΝΑΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 

3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 μ3 2.50
6.70

16.75
2 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 μ. με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 
3.11.01.01 ΥΔΡ 6082.1 μ3 2.50 25.80 64.50

3 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών, χωρίς την 
καθαρή μεταφορά χωρίς περιορισμούς χώρου 02.01.01 ΥΔΡ 6071 μ3 2.50 0.36 0.90

4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής βραχωδών, χωρίς την καθαρή μεταφορά 
χωρίς περιορισμούς χώρου 02.02.01 ΥΔΡ 6072 μ3 2.50 0.41 1.03

5 Καθαρή μεταφορά γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφών, με την 
εκφόρτωση στον χώρο απόθεσης 02.10.01.01 ΥΔΡ 6073 μ3/χλμ 10.00 2.10 21.00

6 Καθαρή μεταφορά βραχωδών προϊόντων εκσκαφών, με την εκφόρτωση στον χώρο 
απόθεσης 02.10.02.01 ΥΔΡ 6074 μ3/χλμ 10.00 2.10 21.00

7 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 03.16 ΥΔΡ 6070 μ3 4.13 0.21 0.87
8 Επιχώσεις ορυγμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συμπύκνωσης 05.04.01 ΥΔΡ 6067 μ3 4.20 1.45 6.09
9 Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της 

Π.T.Π. Ο-150 05.05 ΥΔΡ 6068 μ3 0.90 13.40 12.06
10 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 04.04 ΥΔΡ 6807 μ2 1.75 12.40 21.70
11 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη    04.05 ΥΔΡ 6808 μμ 1.00 3.30 3.30
12 Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος 04.09 ΟΔΟ 4521Β μ2 2.60 18.50 48.10
13 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 04.11 ΥΔΡ 6804 μ2 1.75 10.30 18.03
14 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για 

προκατασκευασμένα μικρά φρεάτια μετά των ξυλοτύπων 09.10.06 ΥΔΡ 6329 μ3 0.23 103.00 23.48
15 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Dεσ.=125mm 12.10.02 ΥΔΡ 6711,1 μμ 5.00 4.20 21.00
16 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Dεσ.=200mm 12.10.04 ΥΔΡ 6711,2 μμ 1.00 9.30 9.30
17 Σαμάρι με μούφα από PVC από D1=400 σε διατομή D2=125mm 12.112.01.06 ΥΔΡ 6620.2 τεμ 1.00 50.00 50.00
18 Xυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 11.01.02 ΥΔΡ 6752 χλγ 10.00 2.90 29.00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 368.10
Λοιπές εργασίες και δαπάνες για στρογγύλευση 31.90

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 400.00

3.3 ΔΑΠΑΝΗ  ΜΙΑΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ

typika erga SYNDESH
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι ο καθορισμός, σε συνδυασμό με τα 
συμβατικά τεύχη και σχέδια, τα τεύχη και τα σχέδια των μελετών εφαρμογής και λοιπών μελετών 
που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών 
του παρόντος έργου. 

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση όρων των Τ.Π. από την Κοινοτική Νομοθεσία, οφείλει 
να ενημερώσει την Υπηρεσία επισήμως και εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που 
εκπνέει την ημέρα κατάθεσης των προσφορών. Στην αντίθετη περίπτωση : 

• Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

• Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος, υποχρεούται να συμπράξει με τον Κύριο του 
Έργου στην εναρμόνιση των όρων που αποκλίνουν από την Κοινοτική Νομοθεσία, έστω 
και αν αυτό συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση. Νοουμένου ότι, αυτή η οικονομική 
επιβάρυνση περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

2. Περιγραφή των εργασιών 

Η περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών, περιέχεται στο τεύχος του φακέλου δημοπράτησης με 
τίτλο “Τεχνική Περιγραφή του Έργου”. 

 

3. Ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα 

Όλες οι εργασίες του παρόντος έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πρότυπα 
που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους και του τεύχους «Τεχνικές 
Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών έργων» και συμπληρωματικά, με τις Πρότυπες Τεχνικές 
Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή του πρώην Υ.Δ.Ε. και τους ισχύοντες Ελληνικούς 
Κανονισμούς και Πρότυπα (ΕΛΟΤ κτλ.). 

Ειδικότερα θα εφαρμοστούν οι 372 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

Με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-
2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), 
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους. 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_ETEP.pdf
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Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ισχύουν 
με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα 

Με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-
2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), 
ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους. 

Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ισχύουν 
με υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα ως κάτωθι: 

Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 

εργασιών 

9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00 Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 

14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα 

16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γή 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 

18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, 

υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων 

23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 Επικεραμώσεις στεγών 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-03 

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα 

άνω χωρίς θερμομόνωση 

26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-03-00 

Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα 

κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις 

27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-01-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-04-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-01-05-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-03-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-04-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-05-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-06-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-07-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-08-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-02-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-04-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-06-01-02-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-01 Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 Ξύλινα κολλητά δάπεδα 

30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα 

32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-06-02 Βινυλικά δάπεδα 

33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα 

34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 

35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 

36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 

37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα 

38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03 Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 

43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 

44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με 

ραφή 

49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 

άνευ ραφής 

50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες 

πολυπροπυλενίου 

52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους 

ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 

γαλβανισμένους με ραφή 

54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες 

γαλβανισμένους άνευ ραφής 

55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους 

χαλυβδοσωλήνες 

56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 

Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς 

σωλήνες ελεύθερης ροής 

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 

58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων 

59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 

60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-06-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-06-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-07-10-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-07-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-07-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-07-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-08-09-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-03-10-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-01-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-02-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-03-03-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 

62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 

63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 

Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, 

εντός ή εκτός φρεατίου 

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλέες 

66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 

67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-08-00 Πυροσβεστικοί σταθμοί 

69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 

70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 

71 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά 

72 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

73 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

74 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 

75 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 

76 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 

77 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00 Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 

78 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-01 Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 

79 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-02 Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου 

80 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-02-03 Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους 

81 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 

82 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών 

83 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών 

84 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02 

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή 

τοίχων 

85 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη 

86 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών 

87 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής αυτών 

88 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από 

σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο 

89 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά 

με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 

90 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-05-01 0Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

91 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 

92 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-08-00 Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γής 

93 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

94 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-04 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη 

95 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 

96 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-04-05-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-06-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-07-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-05-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-07-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-07-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-07-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-01-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-20-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-04-23-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-01-09-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-02-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-02-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-02-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-11-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-12-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-14-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-17-00-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας 

97 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01 

Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων 

οδοστρώματος 

98 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00 Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 

99 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος 

100 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού 

101 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00 

Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 

επανατοποθέτηση αυτών 

102 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ 

103 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 

104 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών 

105 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 

106 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-01-01-00 Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα 

107 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-02-01-00 Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα 

108 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-01-00 

Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής 

έντασης 

109 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-04-02-00 Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου 

110 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-01-00 Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών 

111 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-06-05-02-00 Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου 

112 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-01-10 Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 

113 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-03-10 

Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής 

γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης 

114 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-10 

Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών - 

Γεωμετρικές ανοχές - Τυπικές διατομές 

115 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-20 Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής 

116 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-50 

Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα 

μηχανήματα γραμμής 

117 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-01-80 Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα 

118 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-02-10 Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς 

119 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-10 

Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και 

απελευθέρωση των τάσεων 

120 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-50 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών 

(Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

121 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-52 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών 

(Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης 

122 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-03-03-54 

Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών 

(Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων 

123 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-04-03-10 Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) 

124 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-05-03-10 

Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές 

(Σ.Σ.Σ.) 

125 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-06-03-30 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-03-18-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-04-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-05-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-05-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-05-07-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-04-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-06-05-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-01-01-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-02-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-20-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-50-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-01-80-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-02-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-50-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-52-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-03-03-54-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-04-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-05-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-06-03-30-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 

126 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-01-10 Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 

127 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-02-10 

Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών 

(πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης 

128 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-03-10 

Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων 

σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 

129 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-07-04-10 Αναγόμωση - συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών 

130 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-10 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» 

131 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-20 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» 

132 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-22 

Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και 

«SIMPLEX» 

133 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-30 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) 

134 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) 

135 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10 Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 

136 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00 

Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής 

137 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 

138 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-02-00 

Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και 

αποχετευτικών τάφρων 

139 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

140 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 

εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού 

141 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 

εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 

142 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

143 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-04-00 

Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με 

σκυρόδεμα 

144 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-01-00 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 

145 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

146 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες 

απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και 

χημικές προσβολές 

147 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04 

Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 

κονιάματα 

148 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 

149 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

150 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03 Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

151 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04 

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 

μαστίχες 

152 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

153 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-01 

Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από 

αργιλικά υλικά 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-01-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-02-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-07-04-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-20-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-22-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-30-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-03-34-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-08-05-10-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-07-14-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-01-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-03-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-04-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-01-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-02-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-01-v4.pdf
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Α/Α ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ 

154 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό 

155 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - στερέωσης στεγανοποιητικής 

μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 

156 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-06 

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και 

ΧΥΤΑ 

157 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 

158 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους 

με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP) 

159 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-06-02 Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου 

160 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 

161 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

162 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 

163 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 

164 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07 Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα 

165 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

166 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές 

167 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές 

168 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 

169 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης 

170 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

171 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διώρυγων 

172 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-03-01 

Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή 

γαλβανισμένη λαμαρίνα 

173 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-01-00 Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 

174 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 

175 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων 

176 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-05-00 Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 

177 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων 

178 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-04-00 Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων 

179 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-05-00 Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 

180 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-09-06-00 Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης 

181 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων 

182 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων 

183 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points 

184 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

185 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών 

186 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00 Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά 

187 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-02-00 Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 

188 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-05-03-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-06-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-06-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-07-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-07-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-08-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-08-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-06-08-07-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-01-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-07-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-08-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-09-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-10-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-10-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-08-10-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-03-03-00-v4.pdf
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189 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-04-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 

190 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-05-00 Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 

191 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου 

192 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων 

193 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-03-00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 

194 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00 

Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση 

θαλασσίων έργων βαρύτητας 

195 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-02-00 Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 

196 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων 

197 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01 

Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με 

λιθορροπή 

198 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-02 Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή 

199 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών 

200 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00 Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 

201 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-02-00 

Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων 

από σκυρόδεμα 

202 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-03-00 Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 

203 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-04-00 

Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

204 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 

205 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00 

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

206 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00 Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

207 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 

208 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00 Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 

209 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-02-00 

Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και 

λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση 

210 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-03-00 

Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων 

βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη 

σκυροδέτηση 

211 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-11-02-00 Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων 

212 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών 

213 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων 

214 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα 

215 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-02-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 

216 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος 

217 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων 

218 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-01-00 Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες 

219 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-01-00 Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 

220 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-02-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 

221 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-03-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-03-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-03-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-04-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-04-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-05-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-05-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-05-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-06-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-07-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-08-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-09-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-09-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-10-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-10-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-10-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-11-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-13-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-13-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-14-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-15-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-03-00-v4.pdf
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(HDPE) 

222 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-17-04-00 Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) 

223 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00 

Μέτρα Υγείας - Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος 

κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων 

224 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων 

225 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

226 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 

227 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων 

228 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) 

229 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών 

230 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 

Κορμοδέματα - κορμοπλέγματα - κλαδοδέματα - ξυλοφράκτες - 

κλαδοπλέγματα 

231 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 

232 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών 

233 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων - θάμνων 

234 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων 

235 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 

236 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών 

237 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης - χλοοτάπητα πρανών 

238 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων 

239 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα 

240 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία 

241 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων 

242 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου 

243 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα 

244 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων 

245 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων και θάμνων 

246 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 

247 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 

248 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) 

249 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-02-00 Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) 

250 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι 

251 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες 

252 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι 

253 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις 

254 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-05-00 Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 

255 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών 

256 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών 

257 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-03-00 Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-17-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-19-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-05-09-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-04-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-06-10-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-07-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-10-09-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-02-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-03-00-v4.pdf
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258 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους 

259 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-06-00 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 

260 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-01-00 Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 

261 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-01-02-00 Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων 

262 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-02 

Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή 

σημειακής κοπής 

263 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-02-00 Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων 

264 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-01 Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων 

265 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-02 Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων 

266 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-03 

Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης 

σηράγγων 

267 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων 

268 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00 Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 

269 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-01 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό 

διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) 

270 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-02 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής 

κόλλας (αγκύρια RΒ) 

271 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-03 

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN 

Perfo) 

272 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-04 

Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια 

SN) 

273 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-05 Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX) 

274 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 

Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια 

SDBr) 

275 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-07 

Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο 

σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) 

276 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-04-00 

Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους 

(αγκύρια PSA) 

277 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-05-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου 

278 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-06-00 Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου 

279 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-07-00 Μικροπάσσαλοι σηράγγων 

280 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-08-00 Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων 

281 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-01-00 Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα 

282 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-04-03-00 

Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο 

σκυρόδεμα 

283 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-01 Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων 

284 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων 

285 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-01-00 Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων 

286 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-08-02-00 Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων 

287 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-01-00 Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

288 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-02-00 Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-11-03-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-02-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-03-07-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-03-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-04-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-04-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-07-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-07-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-08-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-12-08-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-02-00-v4.pdf
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289 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-03-00 

Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου χωματίνων και 

λιθορρίπτων φραγμάτων 

290 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-02 

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων 

φραγμάτων 

291 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-01-00 Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

292 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-02-00 Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

293 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-03-00 Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

294 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-01 

Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από 

αμμοχάλικα 

295 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-04-02 

Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από 

βραχώδη υλικά 

296 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-05-00 

Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα 

σκυροδέματος 

297 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-06-00 Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 

298 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-07-00 

Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα 

σκυροδέματος 

299 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-01 Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων 

300 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-02 

Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με 

ελαστικές ταινίες 

301 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-03 

Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με 

μεταλλικές ταινίες 

302 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-04 

Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της 

συνάφειας των αρμών 

303 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-05 

Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων 

με εύκαμπτα υλικά 

304 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-06 

Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος 

φραγμάτων 

305 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-02-08-07 

Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με 

επάλειψη στεγανωτικών υλικών 

306 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-03-00-00 Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα) 

307 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-04-00-00 Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ) 

308 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-01-00 Κλισιόμετρα 

309 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-02-00 Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL) 

310 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-03-00 Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων 

311 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-04-00 Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 

312 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-05-00 Υδραυλικά Καθιζησίμετρα 

313 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-06-00 Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 

314 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-07-00 Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής 

315 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-08-00 Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) 

316 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-09-00 Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 

317 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-10-00 Σύστημα μέτρησης διαρροών 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-01-05-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-04-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-04-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-05-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-06-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-02-08-07-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-03-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-04-00-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-09-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-10-00-v4.pdf
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318 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-11-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 

319 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-12-00 Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 

320 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-13-00 Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων 

321 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-14-00 

Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς 

στόχους 

322 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-15-00 Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης 

323 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-05-16-00 Τερματικός οικίσκος οργάνων 

324 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 

Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα 

υλικά 

325 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 

Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - 

ενισχύσεων 

326 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού 

327 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού 

328 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 

Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισμού 

329 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 

Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του 

υπάρχοντος οπλισμού 

330 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης 

σε διάβρωση του οπλισμού 

331 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 

Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη 

επεκτεινόμενης στον οπλισμό 

332 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 

Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα 

που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 

333 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους 

334 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους 

335 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01 

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) 

336 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02 

Ενίσχυση - αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) 

337 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών 

338 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-04 Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων 

339 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με 

ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος 

340 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 

Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό 

προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού 

επί του υπάρχοντος 

341 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 

Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από 

σκυρόδεμα 

342 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

343 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

344 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με 

επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-11-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-12-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-13-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-14-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-15-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-13-05-16-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-03-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-03-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-04-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-05-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-06-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-07-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-07-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-08-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-08-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-09-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-09-04-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-10-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-10-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-11-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-12-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-12-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-13-01-v4.pdf
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345 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-02 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με 

εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα 

346 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη 

διατομών δομικού χάλυβα 

347 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 

Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα 

εκτοξευομένου σκυροδέματος 

348 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 

349 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας 

350 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας 

351 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 

352 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός 

353 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-03 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους 

354 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-01 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση 

των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 

355 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-02 

Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες 

συρραφής 

356 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής 

αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος 

357 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης 

τοιχοποιίας 

358 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση 

οπλισμένου σκυροδέματος 

359 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02 

Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση 

οπλισμένου σκυροδέματος 

360 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00 Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό 

361 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης 

362 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-01-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών 

363 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-02-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 

364 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα 

365 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

366 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-02 

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές 

μεθόδους 

367 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-03 Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 

368 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους 

369 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-01-00 Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος 

370 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-02-00 Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 

371 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 

372 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 

Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις 

 

 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-13-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-13-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-01-14-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-02-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-02-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-05-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-05-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-07-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-08-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-09-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-02-09-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-14-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-01-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-01-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-01-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-01-01-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-01-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-01-03-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-02-02-02-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-03-01-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-03-02-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-03-03-00-v4.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-15-04-01-00-v4.pdf
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Για οποιαδήποτε κατασκευή ή υλικό και για ποιοτικούς ελέγχους (μέθοδοι, δοκιμές, διαδικασίες 
κτλ.) που δεν καλύπτονται από τις παρούσες Τ.Π. και τις Τ.Π. ηλεκτρομηχανολογικών έργων θα 
εφαρμόζονται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την “Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης” (CEN) ή από την “Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης” 
(CENELEC) ως “Ευρωπαϊκά Πρότυπα” (EN) ή ως “Κείμενα εναρμόνισης” (HD), σύμφωνα με τους 
κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Ακόμη συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται : 

• Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

• Οι υπάρχουσες “Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις” (ΕΤΑ). Αυτές αφορούν καταλληλότητα 
προϊόντων και χορηγούνται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών 
Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ) 

• Τα πρότυπα ISO (Ιnternational Standards Organization) 

• Τα πρότυπα των Γερμανικών Κανονισμών όπως DIN 1045, DIN 1054 για θεμελιώσεις, DIN 
1055 για παραδοχές φορτίων κτλ. 

• Για δειγματοληψίες και ελέγχους υλικών, εάν το απαιτεί η Υπηρεσία, οι μέθοδοι 
Α.Α.S.H.T.O. και A.S.T.M. 

Σε όλες τις μελέτες εφαρμογής που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίζονται με 
λεπτομέρεια οι προδιαγραφές που θα εφαρμόζονται, πάντοτε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
ανωτέρω. Παράλειψη του καθορισμού των προδιαγραφών συνεπάγεται να θεωρείται η μελέτη μη 
συμπληρωμένη. 

Ο Διαγωνιζόμενος, δια της υποβολής της προσφοράς του, αναγνωρίζει αυτομάτως ότι, οι 
προαναφερόμενες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι 
αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο, υποχρέωση ή συνέπεια που θα προκύψει από την εφαρμογή τους. 

 

4. Ορισμοί 

Στην παρούσα σύμβαση οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόημα που καθορίζεται στο αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι στον όρο “Υπηρεσία” περιλαμβάνεται και ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός της.  Ακόμη ότι, όπου αναφέρεται “σχέδια” ή “κατασκευαστικά σχέδια” νοούνται τα 
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή των μελετών που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία και που θα φέρουν τη σφραγίδα “κατάλληλα για κατασκευή”. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
 

1. Ευθύνη του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια, τα οποία θα του 
χορηγηθούν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δύναται να υποδείξει και τυχόν παραλλαγές ως προς 
την εκτέλεση των διαφόρων επί μέρους τμημάτων των έργων, υποβάλλοντας τα σχετικά σχέδια 
στον Εργοδότη. Οπωσδήποτε όμως ο Ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των 
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έργων. 

 

2. Διεύθυνση εργοταξίων 

Η διεύθυνση των εργοταξίων επί τόπου των έργων θα γίνει από Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, μέλος 
του ΤΕΕ, επαρκούς εμπειρίας εκτέλεσης παρόμοιων έργων. 

Η εκτέλεση των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών περιλαμβανομένης και της υψομετρικής 
και οριζοντιογραφικής τοποθετήσεως των έργων θα γίνεται από τοπογραφικά συνεργεία σε κάθε 
ένα των οποίων θα είναι επικεφαλής Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ. 

Οι ως άνω Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής του εργοδότη. 
Άλλως αντικαθίστανται. 

 

3. Κάλυψη χώρων, εργοτάξια, λατομεία, προσπελάσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται μετά την εγκατάστασή του επί τόπου των έργων να αναζητήσει τους 
κατάλληλους χώρους ανεξάρτητα αν αυτοί είναι κοινόχρηστοι, ή ανήκουν σε ιδιώτες ή πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στην διευθέτηση αυτών των χώρων και εγκατάσταση των 
γραφείων του και των πάσης φύσεως εργοταξίων και των προσπελάσεων με δαπάνες του. Επίσης 
υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του, όλα τα τυχόν απαιτούμενα έργα τόσο για την 
διαμόρφωση των εργοταξίων όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς και προς τα 
έργα γενικά, καθώς και τις τυχόν δαπάνες για ενοικίαση και χρήση αυτών. Ακόμη υποχρεώνεται ο 
Ανάδοχος, επίσης με δαπάνες του, στην αναζήτηση κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων 
χώρων των λατομείων, τα οποία θα τύχουν της έγκρισης του Εργοδότη. Η ευθύνη για την ποιότητα 
των υλικών λατόμευσης παραμένει στον Ανάδοχο, ο οποίος και υποχρεώνεται να εκτελέσει με 
δαπάνες του, όλα τα έργα διαμόρφωσης και προσπέλασης των λατομείων, καθώς επίσης και να 
αναλάβει τις δαπάνες για την ενοικίαση, χρήση και τις προκύπτουσες εξ' αιτίας αυτών τυχόν 
αποζημιώσεις. Ο Ανάδοχος δικαιούται να προβαίνει στην αγορά αγρών υλικών και έτοιμου 
σκυροδέματος από το εμπόριο, αυτό όμως υπόκεινται στον έλεγχο του εργοδότη και πρέπει να 
είναι της αποδοχής του. 

Ο Εργοδότης ουδεμία ευθύνη φέρει για την χορήγηση εργοταξίων χώρων ή χώρου λατομείων στον 
Ανάδοχο. 

Η άρση των προσωρινών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο. 

 

4. Χάραξη και σήμανση των έργων 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να χαράξει και να σημάνει με έξοδά του τις γραμμές οι οποίες 
καθορίζουν τα εκτελεστέα έργα, τοποθετώντας πάντα τα σήματα τα αναγκαία για την υπόδειξη της 
χάραξης και των ορίων κάθε έργου. 

Υποχρεώνεται να θέσει στην διάθεση του Εργοδότη το προσωπικό, το οποίο είναι αναγκαίο για 
την επαλήθευση των χαράξεων, των αποτυπώσεων καθώς και τα αναγκαία για τις εργασίες αυτές 
εργαλεία και υλικά. Ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος πάντοτε για την ακρίβεια των 
χαράξεων. Ακόμη και αν από τον Εργοδότη ελέχθησαν οι μετρήσεις ως ακριβείς, και εκ των 
υστέρων διαπιστώθηκαν ανακρίβειες την ευθύνη οποιωνδήποτε συνεπειών έχει οπωσδήποτε ο 
Ανάδοχος, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση των έργων στις ακριβείς χαράξεις αλλά και σε 
αποζημιώσεις, εφ' όσον από την παραπάνω ανακρίβεια ζημιώθηκε ο Εργοδότης. 

Πριν από κάθε εργασία ο Ανάδοχος θα προβεί στην ακριβή τοπογράφηση της θέσης στην οποία 
με βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των έργων. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει έγκαιρα για 
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τον χρόνο λήψης των ανωτέρω στοιχείων, ώστε ο εργοδότης εάν επιθυμεί να ορίσει εκπρόσωπο 
για την παρουσία αυτού ή του επιβλέποντα μηχανικού στην λήψη αυτών των στοιχείων ή και κάθε 
επιμετρητικού στοιχείου. Κατόπιν και πριν από κάθε έναρξη εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται να προβεί σε έρευνες με δοκιμαστικές τομές, πληρωνόμενος όμως για τις εκσκαφές 
αυτές με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου, στις θέσεις στις οποίες θα κρίνει απαραίτητο ο 
εργοδότης, προκειμένου να εξακριβωθεί η θέση στην οποία είναι δυνατή η κατασκευή των 
προβλεπόμενων αγωγών και λοιπών έργων και τα τυχόν υφιστάμενα αφανή εμπόδια ή ακόμη η 
φύση του εδάφους θεμελίωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποδεχθεί κάθε τροποποίηση ως 
προς την χάραξη ή και την αλλαγή πορείας (π.χ. οδών τις οποίες θα ακολουθήσει ο αγωγός) ως 
προς τα βάθη θεμελίωσης και την τυχόν κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και ως προς τις 
στάθμες έδρασης των υποστρωμάτων, κατασκευάζοντας με τις αυτές τιμές του τιμολογίου τα έργα, 
καθώς και οποιαδήποτε απαιτούμενη μετατόπιση είτε των υπό κατασκευή αποχετευτικών αγωγών 
ή άλλων κοινωφελών έργων (μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων κλπ αποχέτευσης, ύδρευσης, 
ΟΤΕ, ΔΕΗ και έργων οδοποιίας κλπ.). 

Πριν από κάθε εργασία κατασκευής αλλά μετά την εγκατάσταση τυχόν αναγκαίων νέων 
υψομετρικών αφετηριών (REPERS), ο Ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του, στην επί τόπου 
χάραξη των αξόνων των αγωγών, την σήμανση των κορυφών, την γεωμετρική χωροστάθμιση του 
άξονα της χάραξης και την μέτρηση των μηκών με μεταλλική μετροταινία και με βάση αυτά τα 
στοιχεία εδάφους θα συντάξει τις κατά μήκος τομές των κατασκευαστικών σχεδίων (πάντοτε με 
μέριμνα του και με δαπάνες του) καθώς και όλων των λοιπών σχεδίων εφαρμογής που 
αναφέρονται στην αμέσως επόμενη παράγραφο. 

 

5. Σχέδια εφαρμογής και λεπτομερειών, επιμετρητικά στοιχείων 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπονήσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή όλα τα τυχόν απαιτούμενα 
σχέδια εφαρμογής και λεπτομερειών, και να υποβάλλει αυτά σε 6πλούν στον εργοδότη για έλεγχο 
και έγκριση. 

Ως σχέδια εφαρμογής θεωρούνται τα σχέδια τα οποία προκύπτoυν από τυχόν μικροαλλαγές της 
χάραξης ή προσαρμογής προς την πράγματι υφιστάμενη κατάσταση ή σε σφάλματα αποτύπωσης 
ή σε λογιστικά σφάλματα της μελέτης. 

Της εκπόνησης των σχεδίων εφαρμογής θα προηγείται χάραξη των έργων επί τόπου, μετά την 
εξακρίβωση των τυχόν υπαρχόντων εμποδίων και το καθορισμό του τρόπου άρσεως αυτών (ως 
λ.χ. προκειμένου περί υπογείων δικτύων ΟΚΩ ή απαλλοτριώσεων). 

Κατά την σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής θα καταβληθεί προσπάθεια να τηρηθούν τα υψόμετρα 
πυθμένος (ΣΠ) στις θέσεις των φρεατίων όπου προβλέπεται συμβολή αγωγών, έστω και με 
κάποιες μεταβολές των κατά μήκος κλίσεων. 

Θα εξετασθεί επίσης αν, μέχρι της ενάρξεως κατασκευής των έργων, έχουν εγκριθεί οριστικά 
σχέδια πόλεως στις περιοχές, οπότε ο Ανάδοχος θα προβεί στις τυχόν αναγκαίες μετατοπίσεις 
φρεατίων επισκέψεως ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση, στα φρεάτια αυτά, των αγωγών των 
τοπικών οδών. 

Ως σχέδια λεπτομερειών θεωρούνται και τα σχέδια των φρεατίων ή οι τροποποιήσεις σχεδίων ή 
τυπικών μορφών φρεατίων για προσαρμογή στις απαιτήσεις του έργου και η σύνταξη 
αναπτυγμάτων οπλισμού και πινάκων οπλισμού. 

Συμβατικά ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση με δομικά πλέγματα των ράβδων 
οπλισμού, όπου προβλέπονται ράβδοι στα σχέδια της μελέτης. Δεν επιτρέπεται επίσης η αραίωση 
των ράβδων έστω και αν χρησιμοποιηθούν ράβδοι μεγαλύτερης διαμέτρου. Τέλος δεν επιτρέπεται 
η αντικατάσταση οπλισμών με άλλους χαμηλότερης ποιότητας, σε διατομές μικρότερες ή 
αποστάσεις μεγαλύτερες. 
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Επί το πλείστον η διαστασιολόγηση των οπλισμών στην μελέτη έγινε προς αποφυγή της 
ρηγμάτωσης του σκυροδέματος και όχι κατ' ανάγκη για λόγους αντοχής. 

Στα σχέδια λεπτομερειών θεωρούνται και τα τυχόν απαιτούμενα σχέδια ξυλοτύπων καθώς και τα 
σχέδια για τοποθέτηση στραγγιστηρίων, απαγωγή υπογείων υδάτων κλπ, καθώς και τα πάσης 
φύσεως σχέδια υποθεμελιώσεων. 

Στα σχέδια λεπτομερειών θεωρούνται επίσης περιλαμβανόμενα και τα τυχόν απαιτούμενα σχέδια 
των πάσης φύσεως υποστηρίξεων ή αντιστηρίξεων όπως π.χ. για την αντιστήριξη σκαμμάτων ή 
υποστήριξη στοών (ή εγκαταστάσεων Κ.Ω.) με ξυλοζεύγματα, μεταλλικές πασσαλοσανίδες, με 
ειδικά ελάσματα (π.χ. τύπου BERNOLD) και μεταλλικά πλαίσια ή με τα ειδικά προκατασκευασμένα 
τεμάχια αντιστηρίξεων πρανών (π.χ. τύπου ALLROLJND της STAHL ΚΑΝΑΙ VERBAK). Ο 
Ανάδοχος έχει υπόψη ότι κατά την σύνταξη της μελέτης δεν έχει γίνει ουδεμία εδαφοτεχνική έρευνα 
εντός της πόλης. 

5.2 Τον Ανάδοχο βαρύνει η σύνταξη επιμετρητικών σχεδίων, επιμετρήσεων, λογαριασμών και 
πιστοποιήσεων. 

5.3 Μετά την αποπεράτωση κάθε έργου και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται με δαπάνες του, να συντάξει και να υποβάλλει στον εργοδότη σε έξι αντίγραφα, 
κατασκευαστικά σχέδια συμπληρώνοντας σε αντίστοιχες πινακίδες υπό κλ. 1 : 1000 τουλάχιστον 
το δίκτυο αποχέτευσης. 

5.4 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στην λήψη και εκτύπωση, με δική του δαπάνη, κατάλληλων 
φωτογραφιών στις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτελέσεως των έργων σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην Α 7603/5-2-60 εγκύκλιο 20 του Υπ. Συγκοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων. 

 

6. Σήμανση έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης, να διατηρεί συνεχώς κινητά εμπόδια με 
πινακίδες προειδοποιητικές για τους διαβάτες και τα τροχοφόρα. 

Οι τίτλοι θα είναι γραμμένοι με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 

Κατά την νύχτα θα διατηρούνται αναμμένοι φανοί στα επικίνδυνα τμήματα και όπου αυτό 
ενδείκνυται. 

Σε περίπτωση ολιγωρίας του Αναδόχου, η Υπηρεσία δικαιούται να τοποθετεί η ίδια τα παραπάνω 
περιφράγματα, πινακίδες και φανούς, καταλογίζουσα τις σχετικές δαπάνες στον Ανάδοχο και 
παρακρατούσα αυτές από τις πιστοποιήσεις 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

 

1. Αντικείμενο 

H παρούσα Προδιαγραφή αφορά την άρση και επανατοποθέτηση των κρασπέδων των 
πεζοδρομίων και των αντιστοίχων ρείθρων, αποτελουμένων από λαξευτούς λίθους ή από 
σκυρόδεμα. 
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2. Τρόπος Εκτελέσεως της Εργασίας και Υλικά 

Τα κράσπεδα και τα ρείθρα των πεζοδρομίων, εφ΄όσον υπάρξει ανάγκη λόγω της θέσεως των 
ορυγμάτων του αποχετευτικού δικτύου, θα απομακρυνθούν από τη θέση τους. 

Όταν τα κράσπεδα είναι κατασκευασμένα από λαξευτούς φυσικούς λίθους, η καθαίρεση θα γίνει με 
προσοχή και θα φυλαχθούν προς επανατοποθέτηση.  Τα εκ σκυροδέματος κράσπεδα και ρείθρα 
θα απομακρυνθούν με θραύση του σκυροδέματος και κοπή του τυχόν υπάρχοντος οπλισμού. 

Τα εκ λαξευτών λίθων κράσπεδα, αφού καθαρισθούν και λαξευθούν κατά γωνία και στις δύο 
εμφανείς πλευρές, αν υπάρξει ανάγκη, θα ξανατοποθετηθούν επί υποστρώματος εκ κονιάματος 
ελάχ. πάχους 2,5 εκ. και αναλογίας τουλάχιστον 450 χλγρ. τσιμέντου ανά κ.μ.  Τα εκ 
σκυροδέματος ρείθρα και κράσπεδα θα ανακατασκευασθούν με τις αρχικές τους διαστάσεις, με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  Στην εργασία περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτούμενη επίχριση 
με τσιμεντοκονία των 650 χλγρ. και οι τυχόν απαιτούμενοι ξυλότυποι, όπως και η 
επανατοποθέτηση, στην ακμή του εκ του σκυροδέματος κρασπέδου και της τυχόν 
προϋπάρχουσας προστατευτικής σιδηρογωνιάς. 

 

3. Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Όλες οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου  δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
Αποτελούν μέρος γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα 
του Τιμολογίου. Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα 
συμβατικά σχέδια και τεύχη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: 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: 
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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. 
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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 
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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  
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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 και 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 μεταξύ σωλήνος και ορύγματος 
(πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα 
συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση 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 ρυπαντών. 

3.3 Σύνδεση σωλήνων 
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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 οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. 

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση 
πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και 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 επιμελής 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 αντιμετωπίζεται 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. 
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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 σωλήνα / εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή ψύξη της 
ζώνης συγκόλλησης θα απoσυναρμoλoγούνται οι συσφιγκτήρες. 

Σε κάθε περίπτωση 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 απαιτούμενες 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 



 30 

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 επαναληφθεί 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 ονομαστικής 
προς διαπίστωση 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. 
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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. 
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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 οποία 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 καμία 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 
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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 περιμετρικά (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: 
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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. 
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9. Γενικές και τελικές δοκιμασίες 

2. 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. 

3. Στην περίπτωση γενικής δοκιμής τμημάτων μεταξύ φρεατίων σε αντικατάσταση ορισμένων 
πωμάτων χρησιμοποιούνται οι δικλείδες των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό. 

4. 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 
περιλαμβάνουν 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 εκπρόσωπο 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 τοποθέτηση 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). 
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• 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 
καθoριζόμενες 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. 
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• 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. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4: AΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 
uPVC 

 

1. Αντικείμενο 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμές 
στεγανότητας των αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες u PVC, σειράς 41. 

 

2. Ισχύουσες Προδιαγραφές 

Οι σωλήνες θα είναι σύμφωνοι με το DIN 8061, 8062 και 19532. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι των ενώσεων θα είναι σύμφωνοι με το BS 2494 (τύπος 2). 

 

3. Μεταφορά - Διακίνηση - Αποθήκευση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται ζημιές κατά τη 
μεταφορά τους στο εργοστάσιο. Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις 
με τις μούφες εναλλάξ. 

Η αποθήκευση στο εργοτάξιο θα γίνεται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες και οι σωλήνες πρέπει 
να προστατεύονται από την απ'ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο χρησιμοποιώντας καλύμματα ή 
στέγαστρα. 

Οι σωλήνες θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και με τις κεφαλές 
προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι 
σωλήνες μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση 
με την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη ώστε να είναι 
αδύνατη η κύλιση των σωλήνων. 
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Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι 
μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. 

Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 μέτρο. 

Οι σωλήνες πρέπει να διακινούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται κρούσεις, καθώς και ρύπανσή τους 
από χώματα, λάσπες, ακάθαρτα κ.λπ. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας μέχρι τη 
χρησιμοποίησή τους. Πρέπει δε να μην έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα ή λάδια. 

 

4. Τοποθέτηση σωλήνων 

Το εσωτερικό των σωλήνων θα διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και νερά. Έτσι στη 
διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που 
τοποθετήθηκε θα φράσσεται με ξύλινο πώμα. 

Όπου παραστεί ανάγκη να κοπούν οι σωλήνες η κοπή των και η επεξεργασία των κοπέντων 
άκρων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. 

Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων για τη δημιουργία αλλαγών στην διεύθυνση μεγαλύτερης 
από 11°. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάμπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια 
και την κατακόρυφη έννοια για τη δημιουργία καμπύλης παρά μόνο οριζόντια ή κατακόρυφη. 
Σωλήνες που τοποθετούνται σε κοινή τάφρο θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,30 m μεταξύ των 
εξωτερικών παρειών τους. 

Η σύνδεση των σωλήνων με τα φρεάτια θα γίνεται με ειδικό σύνδεσμο φρεατίων με ελαστικό 
δακτύλιο. 

 

5. Σύνδεση σωλήνων 

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνεται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. Όλοι οι σωλήνες πρέπει να 
σημανθούν με ακρίβεια πριν την τοποθέτησή τους για να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει το σωστό 
διάκενο στην ένωση. 

Πριν γίνει η σύνδεση πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια η εσωτερική επιφάνεια του συνδέσμου 
μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του ευθέως άκρου. 

Αφού τοποθετηθεί ο ελαστικός δακτύλιος και το ευθύ άκρο του σωλήνα επαλειφθεί με 
υδροσάπωνα το φρεζαρισμένο άκρο του σωλήνα ωθείται στον σύνδεσμο μούφα με τη βοήθεια 
ειδικού εξοπλισμού μέχρι την ενδεικτική γραμμή. 

 

6. Δοκιμή αγωγών 

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή στεγανότητας του δικτύου. Σαν 
μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα του αγωγού. Οι σωλήνες 
είναι εφοδιασμένοι (εξωτερικά) με κατάλληλα εξαρτήματα ώστε να μην μετακινηθούν, εντός των 
σωλήνων προώθησης. 

Πριν τη δοκιμή τα δύο άκρα του αγωγού κλείνονται με στεγανά πώματα που να επιτρέπουν από τη 
μια το γέμισμα με νερό και από την άλλη την εξαέρωση του. 
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Το γέμισμα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό μπαίνει από το 
χαμηλότερο σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο. 

Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση ανεβάζεται η πίεση στις 0,4 atm (4 μ 
ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 30' στη διάρκεια των 
οποίων δεν πρέπει να εμφανιστούν διαρροές στους συνδέσμους. 

Εφ'όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα τοιχώματα των σωλήνων, είτε τις 
συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθμιαία ο αγωγός, να γίνει η επισκευή 
των ελαττωμάτων και μετά να ξαναρχίσει. 

Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές διορθώνεται από τον 
Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να 
προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσμων που έπαθαν ζημιές κατά τη δοκιμή. 

Όλες οι δαπάνες για τη δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεριλαμβανόμενης 
και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον 
Επιβλέποντα και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δε θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν 
έχει γίνει η δοκιμή στεγανότητας σ'αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο οποίο 
υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιμαστεί. 

 

7. Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Όλες οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
Αποτελούν μέρος γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα 
του Τιμολογίου. Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα 
συμβατικά σχέδια και τεύχη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ 
ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους 
και τις δοκιμές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων με ωτίδες και ελαστική έμφραξη, που 
τοποθετούνται σε δίκτυα υπό πίεση. 

 

2. Κριτήρια αποδοχής συσκευών 

2.1 Ισχύοντα πρότυπα για τα επιμέρους στοιχεία των δικλείδων 

Οι χυτοσιδηρές συρταρωτές δικλείδες καθώς και τα λοιπά ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 

ISO 5996:1984-12: Xυτoσιδηρές βάννες ελέγχου. 

ISO 5209:1977-08: Βιομηχανικές δικλείδες γενικής χρήσεως. Σήμανση. 

ISO 5208:1993: Βιομηχανικές δικλείδες. Δοκιμές πιέσεως. 
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ISO 5752:1982-06: Μεταλλικές βάννες προς χρήση σε φλαντζωτά δίκτυα σωληνώσεων. 
Μετωπικές και εγκάρσιες διαστάσεις. 

DIN 2501-1 :2003-05: Φλάντζες. Μέρος 1: Διαστάσεις συνδέσεων. 

ISO 185:1988-12: Φαιός χυτοσίδηρος - Ταξινόμηση 

ISO 1083:2004-07: Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη - Ταξινόμηση. 

ΕΝ 558-1:1995: Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση 
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Μέρος 1: Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με ΡΝ. 

ΕΝ 558-2:1995: Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση 
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Μέρος 2: Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με την κλάση. 

ΕΝ 1563:1997: Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη. 

ΕΝ 1092-1:2001: Φλάντζες και παρεμβύσματα αυτών. Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, 
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, με επισήμανση ονομαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες 
φλάντζες. 

ΕΝ 1561:1997: Xυτεύσεις - Φαιός χυτoσίδηρoς. 

ΕΝ 681-1:1996: Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων 
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό. 

ΕΝ 1514-1:1997: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Διαστάσεις παρεμβυσμάτων για φλάντζες 
χαρακτηρισμένες με ΡΝ. Μέρος 1: Μη μεταλλικά επίπεδα παρεμβύσματα με ή χωρίς προσθήκες. 

ΕΝ 1515-1:1999: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή 
σύνδεσης με κοχλίες. 

ΕΝ 1515-2:2001: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους. Κοχλίωση. Μέρος 2: Ταξινόμηση των υλικών 
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με βάση την ονομαστική πίεση ΡΝ. 

ΕΝ 1591-1:2001: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κανόνες σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές 
φλάντζες με παρέμβυσμα. Μέρος 1:Μέθοδοι υπολογισμού. 

2.2 Δικλείδες 

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το 
κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ' εξαίρεση οι δικλείδες εκκένωσης 
επιτρέπεται να φέρουν παρεμβύσματα στεγανοποίησης μόνον από την μία πλευρά. 

Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι μακρόχρονης και ομαλής λειτουργίας και να έχουν 
ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 

Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. (Συνήθως δεν 
εφαρμόζονται συρταρωτές δικλείδες σε δίκτυα που λειτουργούν με υψηλότερες πιέσεις). 

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5996:1984-12 με ελαστική 
έμφραξη και ωτίδες. 

Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209:1977-08 
για την ονομαστική διάμετρο (DΝ και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό 
του σώματος, σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή και αριθμό παραγωγής. 

Ο αριθμός παραγωγής μπορεί να είναι γραμμένος σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, 
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σταθερά στερεωμένη στο σώμα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός 
παραγγελίας. 

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην 
ονομαστική τους διάμετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη από 
εγκοπές κ.λ.π. στο κάτω μέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών υλών που 
θα καθιστούν προβληματική την στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας. 

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως 
μέρος τους να μην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω 
τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π.. 

Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 5752:1982-06 και το πρότυπο ISO 
5996:1984-12. 

Το σώμα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονομαστικής πίεσης, κοχλίες 
και περικόχλια διαστάσεων σύμφωνων με την παράγραφο 5 του προτύπου ISO 5996:1984-12 ή 
με το πρότυπο DΙΝ 2501-1:2003-05. 

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο, 
τύπου τουλάχιστον GG-25 κατά DΙΝ ΕΝ 1561:1997-08, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι 
από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN ΕΝ 1563:2003-02. 

Τα σώματα και τα καλύμματα των δικλείδων μετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιαδήποτε άλλο ελάττωμα. 
Απαγορεύεται η κάλυψη των παραπάνω κοιλοτήτων με στοκάρισμα κ.λ.π.. 

Το σώμα των δικλείδων, εσωτερικό και εξωτερικό, θα βάφεται με αντισκωριακό υπόστρωμα 
ψευδαργυρικής βάσεως, μετά από εκτέλεση αμμοβολής κατηγορίας SA ½ (κατά τους Σουηδικούς 
Κανονισμούς), πάχους τουλάχιστον 50 μm. 

Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται με χρώματα υψηλής αντοχής σε 
διάβρωση, όπως χρώματα εποξειδικής βάσεως, ενδεικτικού τύπου RILSAN ΝΥLΟΝ 11 ή 
ισοδύναμα. 

Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 μm και εσωτερικά τουλάχιστον 200 
μm. 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για 
πόσιμο νερό. Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με ωτίδες και κοχλίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11 ,5%. 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της 
δικλείδας θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των 
ωτίδων σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
81-1:1996. 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης του καλύμματος 
(καμπάνας) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα. 

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%. 

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου 
θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για 
στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60οC, ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. 
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Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια βάκτρου και διάταξης 
στεγάvωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να 
απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. 
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του 
βάκτρου να παραμένει στην θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα 
ελάχιστα δυνατά. 

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 κατά ΕΝ 
1561:1997 για ΡΝ 10, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτου ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 κατά ΕΝ 1563:1997. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και 
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής κατά ΕΝ 681 κατάλληλο για πόσιμο νερό, 
ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη. 

Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της δικλείδας. Οι δικλείδες 
θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κολούρου πυραμίδας, με τετράγωνες 
βάσεις διαστάσεων 40 x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 50 mm, 
προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο. του βάκτρου. Η τετράγωνη 
αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας με τα συνήθη κλειδιά 
χειρισμού των δικλείδων. 

2.3 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων 

Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται με προσοχή για 
την αποφυγή φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους με την 
εργοστασιακή συσκευασία τους, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές λόγω 
υπερκείμενου βάρους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. 

 

3. Τοποθέτηση - απαιτήσεις εγκατεστημένων συσκευών 

3.1. Τοποθέτηση - σύνδεση δικλείδων 

Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες με τις ωτίδες που έχουν στα 
άκρα τους. 

Η σύνδεση με ωτίδες θα γίνεται με χαλύβδινους, γαλβανισμένους εν θερμώ κοχλίες. Το σπείρωμά 
τους θα ακολουθεί το διεθνές σύστημα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά. 

Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου, πάχους 3 
mm (Φ60-Φ35Ο). Η εσωτερική διάμετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 mm μεγαλύτερη 
από την εσωτερική διάμετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους κοχλίες. 

Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να απομακρυνθούν ξένα 
σώματα που έχουν τυχόν εισχωρήσει και που μπορούν να παρασυρθούν μέσα στις δικλείδες και 
να εμποδίσουν την λειτουργία τους ή να μειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται με κάθε 
τρόπο η επαφή γαιών ή χαλικιών με το εσωτερικό των δικλείδων. 

Για την σύνδεση με ωτίδες τα τεμάχια ευθυγραμμίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των 
ωτίδων να βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι στην άλλη και αφήνεται μικρό κενό για να μπει ο 
ελαστικός δακτύλιος. Εισέρχεται ο δακτύλιος και μετά τα μπουλόνια, γίνεται κέντρωση του 
δακτυλίου, εισέρχονται και οι κοχλίες και σφίγγονται βαθμιαία με διαδοχική κοχλίωση των 
αντιδιαμετρικών μπουλονιών. 
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3.2. Έλεγχος - δoκιμές παραλαβής 

Πρoβλέπονται δύο βασικές δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής: 

α) Δοκιμασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 
5208:1993. Η πίεση δοκιμής του σώματος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη της 
ονομαστικής πίεσης λειτουργίας. 

β) Δοκιμασία σύμφωνα με την παράγραφο 4.3. του προτύπου ISO 5208:1993 για έλεγχο 
στεγανότητας σε πίεση ίση με 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου δοκιμής δεν θα 
πρέπει να εμφανιστεί καμία ορατή διαρροή. Η δοκιμή θα γίνεται και κατά τις δύο διευθύνσεις 
λειτουργίας. 

Οι προσκομιζόμενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα 
οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση προς τα ανωτέρω. 

Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιμή του δικτύου όπου ενσωματώνονται. 

 

4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται μη αποδοχή 
αυτής: 

• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.). 

• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωματικά, φθαρμένα, 
διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται. 

• Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων. Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω: 

- Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης. 

- Σωστή σύνδεση των δικλείδων. 

- Τυχόν ύπαρξη διαρροών. 

• Άριστη συμπεριφορά κατά τις δοκιμές πίεσης του δικτύου. 

 

5. Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

5.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών. 

• Διακίνηση αντικειμένων μεσαίου βάρους. 

• Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της 
ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς 
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τούτο. 

5.2 Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Εφαρμογή της οδηγίας 92/57/ΕΕ "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και 
Κινητών Εργοταξίων" και της Ελληνικής Νομοθεσίας επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 
17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.). 

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). 

 

6. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Επιμέτρηση σε τεμάχια (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένων δικλείδων ηλεκτροκίνητων δικλείδων 
σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο και την πίεση λειτουργίας. 

Στην τιμή μονάδος ανά πλήρως εγκατεστημένη και σε λειτουργία δικλείδα περιλαμβάνονται: 

• Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση όλων των 
ενσωματουμένων στοιχείων (δικλείδες, δακτύλιοι στεγάνωσης, κοχλίες, περικόχλια). 

• Η δαπάνη εγκατάστασης (προσωπικό, μέσα, εξοπλισμός). 

• Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων του δικτύου. 

• Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των δικλείδων (εφ' όσον η 
Υπηρεσία αποδεχθεί τούτο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών, 
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1. Γενικά 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της 
τεχνικής και σύμφωνα με αναγνωρισμένα ελληνικά ή διεθνή πρότυπα. Η αναφορά στις παρούσες 
προδιαγραφές σε πρότυπα (DIN, BS κλπ.), είναι ενδεικτική της επιθυμητής ποιότητας και ο 
Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ’ όσον αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναμα 
με τα αναφερόμενα στις παρούσες προδιαγραφές. 

O μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, θα προέρχεται κατά προτίμηση από 
προμηθευτές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ISO 9001. Ο εξοπλισμός που θα 
παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόμοια έργα, να 
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είναι ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην αγορά επάρκεια 
ανταλλακτικών. 

Ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για 24ωρη συνεχή 
λειτουργία κάτω από τις συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και πρέπει να είναι 
κατάλληλος έτσι ώστε να μην χρειαστεί ολική αντικατάσταση του τουλάχιστον για μία 15ετία μετά 
την θέση σε αποδοτική λειτουργία. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι 
σύμφωνος με τις επιμέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο του προμηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες θα 
περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισμού και σε μικρές μόνο προσαρμογές, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 

 

2. Διαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισμού 

Κάθε υλικό η εξοπλισμός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωμα 
απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισμού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά 
χαρακτηριστικά κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και 
την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για κάθε υλικό και εξοπλισμό να υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση τις παρακάτω πληροφορίες : 

• ο κατασκευαστής και ο τύπος 

• τα υλικά και η διαδικασία κατασκευής του  

• αντιδιαβρωτική προστασία 

• τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές 

• τα χαρακτηριστικά μεγέθη και οι διαστάσεις 

• οι αποδεκτές ανοχές κατασκευής 

• το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου 

• τον τρόπο εγκατάστασής του (installation manual) 

• τις δοκιμές λειτουργίας 

Επί πλέον των παραπάνω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και εικονογραφημένα έντυπα 
(prospectus) με τα παραπάνω στοιχεία των κατασκευών, πριν από την παραγγελία. Πριν από την 
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δε μπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία των 
υλικών. 

 

3. Εκτέλεση εργασίας 

Η εκτέλεση της εργασίας και το φινίρισμα του εξοπλισμού θα είναι πρώτης εμπορικής ποιότητας 
και σύμφωνα με την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. 

Όλα τα παρόμοια εξαρτήματα μιας μονάδας θα είναι απόλυτα εναλλάξιμα και αντικαθιστούμενα, 
ακριβή και εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να μπορούν να 
τοποθετούνται χωρίς καμία δυσκολία. 

Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασμούς και με τον 
ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη θα είναι καλά ζυγοσταθμισμένα, τόσο 
στατικά όσο και δυναμικά, έτσι ώστε, όταν περιστρέφονται με τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο, 
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να μην παρουσιάζουν κραδασμούς. 

Όλα τα μέρη, που μπορεί να υποστούν φθορά ή ζημιές λόγω σκόνης, θα είναι τελείως κλειστού 
τύπου με προστατευτικό περίβλημα. 

Μηχανήματα που θα είναι τοποθετημένα σε χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη 
διάρκεια των συνήθων διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασμένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναμο σε 
στάθμη συνεχούς ήχου των 75dB(A), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1990. 

 

4. Συσκευασία και αποστολή 

Ο εξοπλισμός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα 
πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζημιών, που μπορεί να 
προκύψουν κατά την μεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προμηθεύσει όλα 
τα απαραίτητα μέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κλπ) και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι 
ώστε ο εξοπλισμός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζημιές. 

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσει να αντέξει σε τυχόν 
κακομεταχειρίσεις κατά την μεταφορά λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να 
είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεμάχια θα πρέπει να 
προστατεύονται με ξύλινους δίσκους, που θα είναι στερεωμένοι με προσωρινά μπουλόνια (τα 
οποία όμως δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού) ή με άλλες δόκιμες 
μεθόδους. Τα διάφορα μικροϋλικά, όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια κλπ, 
θα συσκευάζονται σε κιβώτια. 

Όλα τα αντικείμενα θα μαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο 
συσκευασίας, που θα βρίσκεται μέσα σε αδιάβροχο φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν 
σημεία αναγνώρισης, που να συσχετίζονται με τον φάκελο συσκευασίας και να μαρκάρονται με 
αδιάβροχη μπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα σημεία στερέωσης των λαβών. 

Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, 
να ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και μετά να προβεί 
ο ίδιος στην επανασυσκευασία του. 

 

5. Υλικά 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την 
εργασία για την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εμπορικής ποιότητας, συμβατά 
μεταξύ τους, χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή 
συντήρηση. 

Όλα τα εξαρτήματα, που θα έρχονται σε άμεση επαφή με τα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά 
την επεξεργασία, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να διατηρούν τις 
ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ή 
από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον 
πρέπει να πληρούν τους προβλεπόμενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, όρους. 
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TΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7: ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προετοιμασία της επιφάνειας των μετάλλων σιδήρου, και την 
εφαρμογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστημάτων βαφής για την αντιδιαβρωτική 
προστασία των μεταλλικών επιφανειών εξοπλισμού και κατασκευών. 

 

2. Γενικά 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μεταλλικών 
μερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήματα προστασίας θα παρέχουν ελάχιστη 
διάρκεια ζωής 15 ετών, με φθορά κατηγορίας Ri3 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4628/3. 

Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιμασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των διαφόρων 
στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή σε στεγασμένο χώρο με ελεγχόμενες 
συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύμφωνα με το BS 5493 ή άλλο ισοδύναμο 
πρότυπο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν μόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε 
φθαρμένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή έγκριση από την 
Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, όπου 
γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τους 
εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία, με 
δαπάνες της, μπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιμο, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι 
σχετικές εργασίες γίνονται σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές.  

Στην περίπτωση, που η εφαρμοζόμενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύμφωνη με τις 
παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να 
προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την αντίστοιχη 
δαπάνη των δοκιμών και ελέγχων. Για τις πρόσθετες αυτές εργασίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 
παράταση. 

Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών, δηλαδή 
υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι μεταξύ 
τους συμβατές. Η τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους και να 
αντέχει σε φυσική ή χημική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 
Μόνον γαλβανισμένες εν θερμώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή 
με το υγρό. 

Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το υλικό 
κάθε στρώσης (χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώμα, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης. 

 

3. Υλικά 

Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην 
έγκριση του Εργοδότη. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνουν 
δεκτά και καμία εργασία στην οποία θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα εκτελεστεί, αν 
δεν έχει δοθεί προηγούμενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει, 
όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, το οποίο θα ασχολείται μόνιμα με 
την κατασκευή παρόμοιων υλικών προστασίας για βιομηχανικές εφαρμογές. 
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Τα χρώματα θα παραδίδονται και θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία στα οποία θα 
αναγράφονται και οι παρακάτω πληροφορίες: 

• Όνομα του εργοστασίου (αρχικά ή σήμα κατατεθέν). 

• Ονομασία του προϊόντος. 

• Είδος: Υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι ή τελική στρώση. 

• Χρήση: εσωτερική ή εξωτερική. 

• Μέθοδο χρήσης π.χ. με χρήση πινέλου, σπρέι (συμβατικού ή airless) ή ρολού. 

• Αριθμό παρτίδας και ημερομηνία κατασκευής. 

• Επιτρεπόμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης. 

Τα χρώματα θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία, και θα διατηρούνται σε θερμοκρασία από 
4°C έως 30°C. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη οι τυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
χρωμάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.  

Τα δοχεία για κάθε κατηγορία χρώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση της 
σειράς παραλαβής τους. Κανένα χρώμα δεν θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από την παρέλευση του 
μέγιστου χρόνου αποθήκευσης που προδιαγράφεται στο δοχείο. 

Στο τέλος κάθε περιόδου εργασίας, κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει χρήση του χρώματος, 
όλα τα αστάρια δύο συστατικών και οι συναφείς χημικά σκληρυνόμενες βαφές με μικρό χρόνο 
ζωής του μίγματος, που έχουν αναμιχθεί αλλά και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, θα απορρίπτονται. Οι 
άλλοι τύποι χρωμάτων θα επιστρέφονται στην αποθήκη και θα φυλάσσονται σε σφραγισμένα 
δοχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

 

4. Εργασίες 

4.1 Καθαρισμός με αμμοβολή 

Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν με αμμοβολή, πρέπει να αφαιρούνται όλα τα λάδια, 
λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες με ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωμα που θα ανανεώνεται 
τακτικά. Τα τυχόν ελαττώματα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στο σύστημα βαφής (διαβρώσεις, ρωγμές, επιφανειακές απολεπίσεις κλπ.) πρέπει να 
εξαλείφονται. 

Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται με αμμοβολή σύμφωνα με το BS 4232 (1η ή 2η ποιότητα, ανάλογα 
με την εφαρμοζόμενη κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας). Το χρησιμοποιούμενο υλικό θα 
είναι από καμινεύματα νικελίου κοκκομετρικής σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm με το 60% περίπου στο 
1 mm, πλυμένη με max ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσματα σκληρού σιδήρου σύμφωνα με το BS 
2451, κατά προτίμηση με όμοιες διαστάσεις σωματιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 
(άνοιγμα 0,50 mm) και να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγμα 0,42 mm).  

Η επιφανειακή τραχύτητα των επιφανειών που καθαρίζονται με αμμοβολή θα είναι: 

• 1η ποιότητα: 25 - 50 μ, με επιθυμητή τιμή 25 - 40 μ. 

• 2η ποιότητα: 25 - 100 μ. 

Ο καθαρισμός με αμμοβολή πρέπει να πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
μεγαλύτερη από 5οC και η σχετική υγρασία μικρότερη από 85%. 
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Μετά τον καθαρισμό με αμμοβολή, η σκόνη και τα ρινίσματα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες, 
κατά προτίμηση με αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των ακμών που δεν θα 
κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν μετά την αμμοβολή πρέπει να καθαρίζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια. 

Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα που φανερώνονται μετά την αμμοβολή και που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωμα που θα επακολουθήσει 
(αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του αντικειμένου), θα σημειώνονται 
καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά με αμμοβολή ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη υφή.  

Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ μέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισμό με 
αμμοβολή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το 
αστάρωμα. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισμένες με 
αμμοβολή επιφάνειες να παραμείνουν άθικτες μέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 

4.2 Μεταλλικές επιστρώσεις 

Οι μεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισμα, επιψευδαργύρωση κλπ.) θα γίνονται μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής περιλαμβανομένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης, 
λείανσης ξεφλουδίσματος, ξακρίσματος, λιμαρίσματος, σφράγισης, κοπής και κάμψης, και μετά την 
αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωμάτων. Οι ταπωμένες οπές θα ανοίγονται πριν από την βαφή. 

Όλα τα μπουλόνια, περιλαμβανομένων και των προεντεταμένων κοχλιών, τα παξιμάδια και οι 
ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του εξοπλισμού 
πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου με κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισμού αφού η 
επιφάνεια καθαριστεί μέχρι λευκό μέταλλο με μηχανικά μέσα και μέχρις ότου εξασφαλιστεί ότι το 
πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι τουλάχιστον ίσο με το απαιτούμενο. Για τις 
επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

Γαλβάνισμα εν θερμώ: 

Το γαλβάνισμα εν θερμώ θα γίνεται σύμφωνα με το BS 729 και το πάχος επικάλυψης θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 120μm, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισμα θα γίνεται 
μόνο μετά από αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη 
προεπεξεργασία, ώστε να έχουν απομακρυνθούν όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης 
(καλαμίνα). 

Μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό: 

Οι μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό θα γίνονται σύμφωνα με το BS 2569 και θα εφαρμόζονται 
σε μεταλλικές κατασκευές που έχουν καθαριστεί με αμμοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε 
κάθε περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια να εμφανίζει σημάδια νέας οξείδωσης. 

4.3 Βαφή μεταλλικών επιφανειών 

Τα χρώματα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιμα προς χρήση και η τυχόν προσθήκη 
αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και κάτω από την 
επίβλεψη της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά 
το 10% κό. Το χρώμα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια της 
χρήσης του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναμιγνύονται με μηχανικό αναμικτήρα. 

Οι εργασίες βαφής θα γίνονται μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 
10οC, η θερμοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC μεγαλύτερη από το σημείου 
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δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι μικρότερη από 90 %. 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαμίνα, λάδια, λίπη, 
ακαθαρσίες, σκόνη κλπ. Όλες οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται ελαφρά 
με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι επιφάνειες πριν την 
βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραμένουν χωρίς υγρασία μέχρις ότου ξεραθεί η 
στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στην μελλοντική 
εμφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της βαφής. 

Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς 
σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγματοποιούνται κοντά σε άλλες 
εργασίες που είναι δυνατό να δημιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να έχουν ομοιόμορφο 
χρώμα, και να μην εμφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίματα, ή άλλα ελαττώματα. 

Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του 
κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασμα του επόμενου 
χεριού. 

Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό μέτρο για την προστασία να φρεσκοβαμμένων 
επιφανειών από φθορές που μπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης 
και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαμβάνουν προειδοποιητικά 
σήματα, φράγματα και καλύμματα. 

Αστάρωμα 

Το αστάρωμα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντομα είναι δυνατό μετά την ολοκλήρωση της εργασίας 
προετοιμασίας της επιφάνειας. 

Πλάκες, διατομές χάλυβα, ακμές, γωνίες, σχισμές, ή οπές, που θα παραμείνουν σαν τμήματα του 
έργου (μηχανήματος) μετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα αποτελέσουν τμήμα μιας 
συγκολλημένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερμητικά κλειστού κενού, πρέπει να 
βαφούν με πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) με πρόσθετο στρώμα εποξειδικού ασταριού, εκτός από το 
υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα στην περιοχή αυτών των ακμών κλπ. 

Εφαρμογή των προστατευτικών συστημάτων βαφής 

Οι βαφές θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, στα 
πάχη που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για τα χρονικά 
διαστήματα που πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων. 

Τόσο η προετοιμασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των μεταλλικών επιφανειών θα γίνεται στο 
εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές μόνο σε φθαρμένες κατά την ανέγερση 
επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία 
χρωματισμού επί τόπου το έργου επιπλέον των ανωτέρων οι επιφάνειες που πρόκειται να 
βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά με καθαρό νερό για να φύγουν όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι 
ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήματα που πρόκειται να αποσταλούν στο έργο πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε κατάλληλες ομάδες και να συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι η προστατευτική επεξεργασία που έγινε πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί κατά την 
μεταφορά του έργου. 

4.4 Επεξεργασία συγκολλήσεων 

Μετά την λείανση των συγκολλημένων επιφανειών, πρέπει να απομακρύνονται από την μεταλλική 
επιφάνεια τα πιτσιλίσματα, τα υπολείμματα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά που έχουν 
επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσμίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες μεταλλικές 
επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την συγκόλληση θα καθαρίζονται με 
αμμοβολή. 
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Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με αμμοβολή, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές, και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των υπολοίπων 
προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της ραφής και στις 
κατεστραμμένες περιοχές στον ίδιο βαθμό με την υπόλοιπη μεταλλική επιφάνεια. Κάθε στρώση θα 
πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 50mm και από τις δύο μεριές της 
ραφής. 

 

5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

H βαφή και η αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών είτε στο εργοστάσιο είτε επί 
τόπου δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στη τιμή Τιμολογίου του 
αντίστοιχου άρθρου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: ANTΛIEΣ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις αντλίες που πρόκειται να εγκατασταθούν στα 
αντλιοστάσια του έργου. 

 

2. Γενικά 

Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6. Η 
εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στις 
επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του 
εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε 
αποδοτική λειτουργία. 

Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα πρέπει να εγκατασταθούν δικλείδες 
για την απομόνωση και συντήρηση της αντλίας. Όπου είναι απαραίτητο οι σωληνώσεις πρέπει  να 
έχουν  τα απαραίτητα τεμάχια εξάρμωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτημάτων της 
σωληνογραμμής. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για 
τουλάχιστον 15 εκκινήσεις ανά ώρα, εγκατεστημένης ισχύος 10% μεγαλύτερης από την 
απορροφούμενη στον άξονα της αντλίας και η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής θα είναι 
μικρότερη από 1.500 rpm, σε συχνότητα 50 Hz και τάση 400 V.  

Η λίπανση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικών στο αντλούμενο 
υγρό. Οι αντλίες θα έχουν κατάλληλη μορφή στυπιοθλίπτη (π.χ. μηχανικό στυπιοθλίπτη) ώστε να 
μην απαιτείται νερό και να μην υπάρχουν διαρροές από αυτό. 

Οι αντλίες και η στήριξη των περιστρεφόμενων τμημάτων πρέπει να είναι έτσι  σχεδιασμένες, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η πλησιέστερη κρίσιμη ταχύτητα να είναι  τουλάχιστον 25% μεγαλύτερη από 
την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να ζυγοσταθμισθούν δυναμικά, 
με ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες πρέπει να μπορούν να 
λειτουργήσουν  για μικρά χρονικά διαστήματα με τις δικλείδες εξόδου κλειστές. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι αντλίες θα πρέπει να σχεδιάζονται γα κατηγορία χρόνου 
ζωής 4, σύμφωνα με την ΕΝ 12255-1. Ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) 1,5. 
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Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καμπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν όλο το 
εύρος λειτουργίας (χαμηλότερο ή υψηλότερο σημείο λειτουργίας), καθώς επίσης και καμπύλες 
απόδοσης κινητήρα, σύμφωνα με το ISO 9906. 

 

3. Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύματα και για συνεχή λειτουργία 
κάτω από συνθήκες πλήρους ή μερικής εμβάπτισης. 

Η πτερωτή θα είναι ανοικτού τύπου, μονοκάναλη ή δικάναλη ή τύπου Vortex, αυτοκαθαριζόμενη, 
ανεμπόδιστης ροής (μη εμφρασόμενη). Θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο EN-JL 1040 
(πρώην DIN 0.6125 GG25). Θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, 
στερεωμένη στον άξονα με ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε 
περίπτωση συντήρησης. Ο άξονας θα είναι ενιαίος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, 
πλήρως στεγανοποιημένος και ζυγοσταθμισμένος κατά ISO 1940. 

Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες θα είναι δύο (άνω και κάτω) και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας 
από τον άλλο, απομονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας.  Οι τριβείς θα 
είναι επαρκώς γρασσαρισμένοι για 50.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.  

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ελαιολεκάνη για την στεγανοποίηση του άξονα με τάπες 
επιθεώρησης. 

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα, 
εδραζόμενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με 
την αντλία. Η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι μεγαλύτερη από 80% στην ονομαστική 
λειτουργία του. Η κλάση μόνωσης θα είναι H και ο βαθμός προστασίας IP68. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης 
(κατηγορία S1) ρευστών θερμοκρασίας 40ºC. 

Οι περιελίξεις θα προστατεύονται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια 
ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρμανση. Η αντλία θα 
πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής στον χώρο του στάτορα και σε 
περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας και ενεργοποιείται 
συναγερμός. 

 

4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις τιμές του Τιμολογίου για τις διαφόρου τύπου και μεγέθους αντλίες, περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για  την πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, 
προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού, 
καθώς επίσης και κάθε υλικού απαραίτητου για την εγκατάσταση (βάσεις στήριξης, 
συστήματα υδραυλικής σύνδεσης, οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης κτλ.)  

• τοποθέτηση των παραπάνω και διασύνδεσή τους με τις αντίστοιχες σωληνογραμμές 
κατάθλιψης. 

• τις κάθε είδους δοκιμές, ρυθμίσεις και ελέγχους. 

Δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της αντλίας (τροφοδοσία και αυτοματισμός) οι 
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δαπάνες των οποίων περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερα άρθρα τιμολογίου. 

 

5. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης αντλίας, μετά τις δοκιμές και ελέγχους 
για παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα επιμετρηθέντα 
τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου για κάθε κατηγορία και μέγεθος αντλίας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις της μελέτης και κατασκευής των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις κατασκευαστικές 
απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 
για τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάστασή του και την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

 

2. Γενικές απαιτήσεις 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με την παρούσα Προδιαγραφή, τις επί 
μέρους προδιαγραφές σχετικές με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά τεύχη και 
στοιχεία. Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχύουν γενικά: 

• Ισχύουσες σχετικές οδηγίες και νομοθεσία 

• Κανονισμοί της ΔΕΗ και του ΟΤΕ 

• Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  

• Απόφαση της Πολεοδομίας 3046/304/30-1-1989 (Κτιριοδομικός Κανονισμός) (ΦΕΚ 59 Δ / 
3-2-1989, Άρθρο 30) με τις τροποποιήσεις της 

• Ευρωπαϊκοί κανονισμοί EN και HD της CENELEC 

• Πρότυπα ΕΛΟΤ 

• Γερμανικά πρότυπα DIN και VDE 

• Βρετανικά πρότυπα BS 

• Διεθνή πρότυπα IEC 

• Κανονισμοί CEI. 

Το περιβάλλον εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θεωρείται διαβρωτικό και 
βιομηχανικό ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των στοιχείων του εξοπλισμού και οι διατομές των 
καλωδίων θα καθορισθούν με αναγωγή στις κλιματολογικές συνθήκες (μέγιστη και ελάχιστη 
θερμοκρασία, μέση σχετική υγρασία) στη περιοχή του έργου, βάσει των συντελεστών που 
αναφέρονται στα εφαρμοζόμενα πρότυπα. 
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Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο προσωπικό, που θα διαθέτει την 
απαιτούμενη άδεια (ειδικότητα και κατηγορία) εκτελέσεως των συγκεκριμένων εργασιών 
εκδιδομένη από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας. 

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην όλη εμφάνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στη βέλτιστη 
διευθέτηση των διαφόρων στοιχείων του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην καλή εμφάνιση και την ευθυγράμμιση των εξωτερικών ηλεκτρικών 
καλωδιώσεων, συσκευών και στοιχείων συνδέσεως, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της όλης 
εγκατάστασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τους ηλεκτρικούς πίνακες, να εκτελέσει τις 
προβλεπόμενες συνδέσεις και να τους θέσει σε λειτουργία με προσωπικό του σύμφωνα με τις 
γραπτές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου κατασκευής τους. 

Η πολικότητα όλων των ηλεκτρολογικών στοιχείων, (οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων κτλ.), που 
θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση οι φάσεις και ο 
ουδέτερος να διατηρούν την αυτή ακολουθία. 

 

3. Υλικά 

Όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι τα πλέον κατάλληλα για τη λειτουργία 
για την οποία προορίζονται, θα είναι καινούρια και πρώτης εμπορικής ποιότητος, χωρίς 
ελαττώματα και θα εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής με την απαιτούμενη συντήρηση. 

Η χρήση υλικών διαφορετικής ηλεκτροθετικότητος εν επαφή θα αποφεύγεται, για να μην 
δημιουργούνται ηλεκτροχημικές διεργασίες. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, τα 
υλικά θα επιλεγούν έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν φυσική διαφορά δυναμικού μεγαλύτερη των 
250 mV. 

Για να περιοριστεί η ηλεκτροχημική διαφορά δυναμικού στα επιθυμητά όρια, οι εν επαφή 
επιφάνειες θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία π.χ. ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση και γενικά θα 
ληφθεί κάθε μέτρο καθοδικής προστασίας. 

Όλα τα υλικά κατασκευής και φινιρίσματος θα επιλεγούν με μεγάλη διάρκεια ζωής υπό τις 
κλιματολογικές συνθήκες του έργου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε χώρους αεριζόμενους ή 
κλιματιζόμενους θα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να αντέχουν τις συνθήκες περιβάλλοντος και 
στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αερισμού ή κλιματισμού δεν λειτουργούν. 

 

4. Ηλεκτρικές γραμμές 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή για καλώδια και οδεύσεις αυτών και τις παραγράφους που ακολουθούν. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ηλεκτρικές γραμμές προς τις καταναλώσεις θα 
κατασκευαστούν: 

• Με καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) επάνω σε μεταλλική διάτρητη σχάρα. 

• Με καλώδιο A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα ή πλαστικό 
σωλήνα, ο οποίος θα εγκατασταθεί στην επιφάνεια του τοίχου, της οροφής ή του εδάφους 
ή εντός αυτών κατά περίπτωση. 

Οι ηλεκτρικές γραμμές των ηλεκτροκινητήρων, κατά το τελευταίο προς τον κινητήρα τμήμα τους, 
θα προστατεύονται από εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα περιβεβλημένο από μανδύα PVC που θα 
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φέρει στα δύο άκρα κατάλληλες απολήξεις (στυπιοθλίπτες) ώστε να συνδέεται στον σωλήνα και 
στο κιβώτιο του κινητήρα με κοχλίωση. Οι γραμμές αυτές θα κατασκευαστούν με καλώδια J1VV-U 
(ΝΥΥ). 

Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων, θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τις 
θέσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, εσχάρες ανοιχτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση. 

Ειδικά τονίζεται ότι τα καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) για τροφοδότηση μηχανημάτων 
πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό πίνακα τροφοδοτήσεώς τους μέχρι το προβλεπόμενο 
μηχάνημα εκτός και αν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενδιάμεσου κυτίου σύνδεσης. 

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές 
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου 
καλωδίου.  

Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται με κάποια φροντίδα το ένα παράλληλο με το άλλο, 
αποκλείοντας το μπέρδεμα τους. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης θα πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια για να αποφευχθούν τυχόν συμπτύξεις που δεν είναι άκρως αναγκαίες. 

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα 
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 
σωληνώσεις για: 

• Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης και εσωτερικής διανομής 

• Καλώδια εντολής και για σήματα οργάνων 

• Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου 
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. 

Για την διέλευση των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα 
χρησιμοποιηθεί ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με 
μη μεταλλικές εξωτερικές επενδύσεις.  

Συνδέσεις καλωδίων επιτρέπονται μόνο όταν το μήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα μήκη που 
μπορούν να βρεθούν στην αγορά. Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωμάτων των καλωδίων θα 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των βοηθητικών υλικών που 
θα χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω: 

• Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε να διατηρείται ο βαθμός μόνωσης των καλωδίων 
στην ονομαστική του τιμή. 

• Για την εκτέλεση εργασιών επί των καλωδίων μιας κάποιας σπουδαιότητας, σε συνάρτηση 
με τον βαθμό μόνωσης θα χρησιμοποιούνται πλευρικά προστατευτικά καλούπια έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με ισχυρή προστασία από την υγρασία. 

• Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν είναι καλός αγωγός. 

Για την εκτέλεση των τελειωμάτων, τα καλώδια θα είναι κομμένα με τέτοιο περιθώριο μήκους που 
να επιτρέπει την άνετη εκτέλεση των εργασιών χωρίς ανωφελείς απώλειες. Για την εκτέλεση των 
τελειωμάτων σε καλώδια χαμηλής τάσης θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες υπό πίεση (ακροδέκτες 
πρέσας) με κατάλληλες μονωτικές ταινίες στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μονωμένες αρχές 
καλωδίου. 
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5. Επιθεώρηση και δοκιμές εγκαταστάσεων 

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων και δοκιμών καθορίζει η επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου με βάση 
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Μετά το πέρας κάθε αυτοτελούς τμήματος της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτό θα υποβάλλεται σε δοκιμή συνέχειας, δοκιμή διαρροής των 
κυκλωμάτων του και αντιστάσεως μονώσεων μεταξύ των φάσεων και ως προς γη. 

Οι δοκιμές επί τόπου του έργου θα περιλαμβάνουν δοκιμές πριν τη θέση της εγκατάστασης σε 
αποδοτική λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, τις καλωδιώσεις και τις βοηθητικές διατάξεις, 
καθώς και ενεργοποίηση του συστήματος και δοκιμή ασφαλούς λειτουργίας υπό φορτίο. 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν με δαπάνες, προσωπικό και όργανα του Αναδόχου, παρουσία της 
Υπηρεσίας. Μετά το πέρας κάθε δοκιμής αυτοτελούς τμήματος των εγκαταστάσεων θα 
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμής. Αυτό, εφ’ όσον η δοκιμή είναι επιτυχής θα υπογράφεται 
τόσο από τον Ανάδοχο όσο και από την Υπηρεσία, με τις τυχόν παρατηρήσεις, οι οποίες θα 
αποτελέσουν αντικείμενο της προσωρινής παραλαβής των εγκαταστάσεων. 

 

6. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Ο εξοπλισμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε αντλιοστασίου δεν συνιστά αυτοτελή Άρθρο 
Τιμολογίου αλλά περιλαμβάνεται στα Άρθρα «Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίων». 

Στις τιμές του Τιμολογίου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για  
την πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και 
φωτισμού του αντίστοιχου αντλιοστασίου (οικίσκου, θαλάμου αντλιών, φρεατίου κλπ). Ειδικότερα 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού 
και κάθε υλικού απαραίτητου για την ηλεκτρική εγκατάσταση 

• το καλώδιο παροχής του ηλεκτρικού πίνακα 

• τα καλώδια τροφοδοσίας αντλητικών συγκροτημάτων, αυτοματισμού, φωτισμού, 
ρευματοδοτών από τον αντίστοιχο πίνακα ως το κάθε φορτίο 

• την ηλεκτρική εγκατάσταση και διασύνδεση των παραπάνω με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό 
πίνακα 

• τις κάθε είδους δοκιμές, ρυθμίσεις και ελέγχους 

Στη τιμή περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες προστασίας καλωδίων, οι εσχάρες, οι 
πλαστικοί σωλήνες, οι ρευματοδότες, οι εργασίες διάτρησης και αποκατάστασης δομικών μερών 
και η επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης 
και στήριξης που απαιτούνται για την εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου. 

 

7. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης τοποθετημένης ηλεκτρικής 
εγκατάστασης αντλιοστασίου, μετά τις δοκιμές και ελέγχους για παράδοση σε πλήρη και κανονική  
λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με βάση την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου για κάθε αντλιοστάσιο. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών 
πινάκων χαμηλής τάσης (Χ.Τ.).  

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα: 

• Ονομαστική ένταση λειτουργίας σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής 

• Σύστημα διανομής 
τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή 
μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

• Ονομαστική τάση λειτουργίας 
400 V (10%) ή 230 V 

• Τάση μόνωσης κύριων ζυγών 
1.000 V 

• Τάση δοκιμής 
2.500 V 

• Συχνότητα λειτουργίας 
50 Hz (-4%, +2%) 

• Σύστημα γείωσης 
TN (ή TT–IT) 

• Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 
24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται 
απ’ ευθείας με το PLC και/ή 230 V AC για 
τα λοιπά κυκλώματα 

• Αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος 
(kΑrms/sec) στο σημείο που δίδεται η 
ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας ακροδεκτών) 

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύμφωνα με τα 
μεγέθη που θα προκύψουν από τη 
μελέτη εφαρμογής 
 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας 
Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήμανση “CE” πρέπει να βρίσκεται πάνω στην πινακίδα 
αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο πάνω 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήμανση “CE”. 

Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης. 

 

2. Υλικά 

Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός και μόνο κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός 
εξοπλισμός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόμενες παραγράφους θα είναι προμήθεια 
ενός και μόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που 
θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιμές.  

2.1 Γενικός αυτόματος διακόπτης 

Ο γενικός αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 35 kΑ τουλάχιστον, για τάση 
400 V με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα πρότυπα 
IEC 60947.2 και IEC 60157.1. 

Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από τους 
άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε 
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περίπτωση ανάγκης. 

Στο πεδίο/διαμέρισμα εισόδου θα τοποθετούνται μόνο τα εισερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας. Σε 
καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλωδίων διανομής. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες ο γενικός διακόπτης θα τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 
900 mm από τη στάθμη του δαπέδου. 

2.2 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται σύμφωνα 
με τα Πρότυπα IEC 60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή με τα Πρότυπα UL 489. Τα πιστοποιητικά 
ικανότητας διακοπής των αυτόματων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να διατίθενται για την κατηγορία 
Β των προαναφερθέντων κανονισμών. Η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ικανότητα 
διακοπής σε λειτουργία (lcs) να είναι τουλάχιστον ίση με το 50% της ικανότητας διακοπής μέγιστου 
βραχυκυκλώματος (lcu) και το ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι με 
25 kA/0,5 sec. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργία 
690 V – 50 Hz και ονομαστική τάση μόνωσης 750 V – 50 Hz. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με 
ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος 
(lcu) σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α και έως τα 500 V για 
μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται 
από τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27, οπότε πρέπει: α) ο μηχανισμός 
λειτουργίας να έχει σχεδιαστεί ώστε η λαβή να είναι στη θέση OFF (O) μόνον εάν οι επαφές ισχύος 
είναι αποχωρισμένες, β) στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
οριζόντια ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα πρέπει να είναι 
δυνατή η αντίστροφη τροφοδοσία του αυτόματου διακόπτη ισχύος χωρίς μείωση της απόδοσης 
του έως τα 500 V AC. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με την 
λειτουργία μηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισμού ώστε να εμποδίζονται οι επαφές να 
παραμένουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης ή βραχυκύκλωσης. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα 
είναι κατασκευασμένος, έτσι ώστε να κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους ενός πολυπολικού 
αυτόματου διακόπτη σε περιπτώσεις ανοίγματος, κλεισίματος ή αφόπλισης. Για μέγιστη ασφάλεια, 
οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μέσα σε περίβλημα από θερμοανθεκτικό υλικό, ανεξάρτητες 
από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το σώμα, η μονάδα ελέγχου και τα 
βοηθητικά εξαρτήματα. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να χειρίζονται από μία λαβή η οποία θα δείχνει ευκρινώς 
τις τρεις κύριες θέσεις της συσκευής: συσκευή σε λειτουργία (ON), συσκευή εκτός λειτουργίας 
(OFF), συσκευή σε αφόπλιση (TRIPPED). Εφόσον απαιτείται, ο αυτόματος διακόπτης θα είναι 
εφοδιασμένος με περιστροφικό χειριστήριο. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε η λαβή του αυτόματου διακόπτη να 
δείχνει την πραγματική κατάσταση των επαφών ώστε να εξασφαλίζεται η ένδειξη θετικής 
απόζευξης. Θα υπάρχει μπουτόν αφόπλισης, «push to trip», για έλεγχο της λειτουργίας και του 
ανοίγματος των πόλων. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα περιορισμού 
του ρεύματος. Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται 
σε: 

• 10.000.000 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α 
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• 5.000.000 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400 Α έως 630 Α 

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυμένης 
προστασίας (cascading) με τη χρήση στην αναχώρηση αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού 
τύπου ή μικροαυτομάτων διακοπτών ράγας. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες με 
τις ονομαστικές εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική 
συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35 kArms, με οποιοδήποτε 
αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 0,4 της 
ονομαστικής έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. Η ηλεκτρική αντοχή 
των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 60947-2, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους κανονισμούς. 

Οι αυτόματοι διακόπτες θα έχουν διπλή μόνωση στην πρόσοψη επιτρέποντας έτσι την επιτόπου 
εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτημάτων, όπως πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές 
επαφές, χωρίς να χρειάζεται να απομονωθεί η συσκευή. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται σε πεδία πινάκων και 
θα εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας ΙΡ30 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη ισχύος (όταν 
αυτός είναι τοποθετημένος στον πίνακα), βαθμός προστασίας ΙΡ20 για τα υπόλοιπα μέρη του 
(πλην των ακροδεκτών) και δυνατότητα επίτευξης βαθμού προστασίας ΙΡ54 από την μπροστινή 
πλευρά του διακόπτη με κατάλληλους μηχανισμούς προσαρμογής. 

Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάση και 
βοηθητικές επαφές, θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν 
εύκολα στον αυτόματο διακόπτη, απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος. Όλα τα ηλεκτρικά 
βοηθητικά εξαρτήματα θα έχουν ενσωματωμένους ακροδέκτες ελέγχου. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις ως 250 Α θα πρέπει να 
διαθέτουν μία από τις δύο μονάδες ελέγχου (που μπορούν να εναλλάσσονται): 

• θερμο-μαγνητική (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική για προστασία 
βραχυκύκλωσης) 

• ηλεκτρονική 

Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και θα 
είναι δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις 
ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη. 

Οι θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• ρυθμιζόμενη θερμική προστασία 

• σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 200 Α 

• ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική ένταση) για 
ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες από 200 Α 

• δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου 

• η τιμή ρύθμισης της αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της 
τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων). 

Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
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• προστασία μακρού χρόνου (LT) με ρυθμιζόμενη τιμή Ιr με βήματα από 40% έως 100% της 
ονομαστικής έντασης της μονάδας ελέγχου 

• προστασία βραχέως χρόνου (ST) με ρυθμιζόμενη τιμή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική 
ρύθμιση Ιr και χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθμισμένη στα 40 ms 

• στιγμιαία προστασία (INST) με ρύθμιση σταθερή μεταξύ 12 ως 19 φορές το Ιn, ανάλογα της 
ονομαστικής έντασης 

• οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθμίσεις 3 θέσεων για προστασία 
ουδετέρου: μη προστατευόμενος ουδέτερος-προστασία ουδετέρου ρυθμισμένη στο 50% 
αυτής των φάσεων-προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με αυτή των φάσεων. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία 
κινητήρων από βραχυκύκλωμα. Ο συντονισμός με συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, 
όπως ορίζεται από το πρότυπο IEC 60947-4.1. Οι διακόπτες θα έχουν ρυθμιζόμενη θερμική και 
σταθερή μαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές (σήμανση πτώσης 
θερμικού, βραχυκυκλώματος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει απόλυτη προστασία όχι 
μόνο από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές VDE 0110 – 0660 
και IEC 292-1. Θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή ικανότητα περιορισμού των ρευμάτων. Η 
ηλεκτρική αντοχή των αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζεται από τα 
IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούμενο από τους 
κανονισμούς. 

Ο κάθε διακόπτης προστασίας κινητήρων θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές 
την σήμανση ότι:  

• έχει ανοίξει  

• έχει πέσει λόγω θερμικού, 

Είναι δεκτός και διακόπτης που δεν έχει σε ανεξάρτητη επαφή το θερμικό αλλά τότε θα πρέπει 
μετά το ρελέ ισχύος να τοποθετηθεί ιδιαίτερο θερμικό προστασίας του κινητήρα με ξεχωριστές 
ανεξάρτητες επαφές για τη σήμανση.  

2.3 Διακόπτες φορτίου 

Οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1 
και 60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(UTE, BS, VDE) με τα πιο κάτω κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50 Hz  

• Ονομαστική κρουστική τάση 8 kV 

• Ονομαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1 sec), ως εξής: 

Ονομαστική ένταση (A) 80 80 – 160 250 400 630 

Icw (kA) 3 5,5 8,5 12 25 

Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68 – 230 κύκλος Τ2 (ζεστό και υγρό 
περιβάλλον).  

Θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων με 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα. 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπών φορτίου είναι τα εξής: 

• Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – 
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απόζευξης και θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60947 – 3, παράγραφος 2 – 12. Όλοι 
οι πόλοι συμπεριλαμβανομένου και του ουδετέρου θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα 
κατά το άνοιγμα-κλείσιμο σύμφωνα με το IEC 60947 – 3. 

• Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27. Ο 
μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το χειριστήριο να 
μπορεί να είναι στην θέση OFF μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. Οι 
διακόπτες φορτίου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος με λουκέτο για την 
θέση απόζευξης. 

• Οι διακόπτες φορτίου θα είναι δίπλα μονωμένοι και σχεδιασμένοι έτσι ώστε να 
προσαρμόζονται δύο βοηθητικές επαφές. 

• Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC 23 A χωρίς μείωση 
απόδοσης σε 440 V AC για τα μεγέθη ως 80A και στα 500 V AC για τους μεγαλύτερους 
διακόπτες ως 400 A. Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από τα 1000 Α θα ανταποκρίνονται 
στην κατηγόρια χρήσης AC 22 χωρίς μείωση της απόδοσης στα 415 V AC. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται είτε σε 
συμμετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα, θα έχουν σταθερό εμπρόσθιο μήκος 45 mm και οι 
ακροδέκτες των διακοπτών φορτίου θα εφαρμόζονται είτε σε μπάρες είτε όχι. Το περιστροφικό 
χειριστήριο θα διατίθεται στην πρόσοψη ή πλευρικά με δυνατότητα προέκτασης και στις δυο 
περιπτώσεις. 

Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων θα διασφαλίζεται από τον ανάντη 
αυτόματο διακόπτη ισχύος με βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον 
κατασκευαστή. 

2.4 Μονάδες βελτίωσης συντελεστού ισχύος 

Οι μονάδες βελτίωσης του συντελεστού ισχύος (συνφ) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των 
αντλιοστασίων θα επιτυγχάνεται με αντιστάθμιση των επαγωγικών φορτίων και των κινητήρων 
μέσω τριφασικών διατάξεων πυκνωτών. Προβλέπεται διόρθωση του συντελεστή ισχύος για όλους 
τους κινητήρες με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 10 kW σε cosφ = 0,95 ή καλύτερο. 

Η ονομαστική ισχύς των πυκνωτών θα καθοριστεί έτσι ώστε να διορθώνει το cosφ στην 
προκαθορισμένη τιμή κατά τη λειτουργία του κινητήρα στη μέγιστη απορροφούμενη ισχύ. Στην 
περίπτωση κατά την οποία η ονομαστική ισχύς της διατάξεως των πυκνωτών φτάνει το 85% της 
άεργου ισχύος του κινητήρα, η σύνδεση θα γίνεται μέσω ξεχωριστού αυτομάτου τηλεχειριζόμενου 
διακόπτη κατάλληλου για ζεύξη πυκνωτών, ο οποίος θα είναι μανδαλωμένος και θα ελέγχεται 
αυτόματα από τον αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη δικτύου του κινητήρα. 

Η διάταξη βελτίωσης του cosφ θα συνδεθεί μετά τον αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη δικτύου 
του κινητήρα και πριν από τα θερμικά και θα φέρει τρεις ξεχωριστές ασφάλειες προστασίας 
καταλλήλου μεγέθους, τοποθετημένες μέσα στο πεδίο του εκκινητή. 

Σε περίπτωση κεντρικής αυτόματης διόρθωσης του συντελεστού ισχύος, οι πυκνωτές θα 
ζεύγνυνται προς τους ζυγούς μέσω καταλλήλων για ζεύξη πυκνωτών τηλεχειριζόμενων διακοπτών 
(ρελέ πυκνωτών) καθοδηγούμενων από ηλεκτρονικό ρυθμιστή θέσεως καταλλήλου μεγέθους. 

Οι πυκνωτές θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC 70, θα είναι τελείως κλειστού τύπου, με φύλλα 
χάρτου ή χάρτου και πλαστικού εμποτισμένα με λάδι ή συνθετικό ορυκτέλαιο, εντός μεταλλικού 
δοχείου. Θα φέρουν ενσωματωμένη ασφάλεια, μηχανισμό εκτόνωσης πιέσεως και αντίσταση 
εκφόρτισης, η ύπαρξη της οποίας θα σημαίνεται με κατάλληλη πινακίδα. Θα φέρουν κατάλληλο 
στεγανό ακροκιβώτιο για τη σύνδεση των καλωδίων. 

2.5 Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters) 
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Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα και να 
συμφωνούν με τα πιο κάτω πρότυπα: 

• IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδο 4 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 

• IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC) 

• IEC 1800-3/EN 61800-3 για περιβάλλον βιομηχανικό ή δημόσιου τομέα 

• ΕΝ 50178 για χαμηλή τάση 

• IEC 68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC 68-2-27 για αντοχή από σοκ 

• IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθμό 2 αντοχής σε μέγιστη περιβαλλοντική μόλυνση 

• Low Voltage Directive 73/23/EEC με τροποποιήσεις 

• Ο ρυθμιστής ταχύτητας θα έχει την έγκριση κατά UL και CSA 

Ο ρυθμιστής ταχύτητας στεγάζεται σε κιβώτιο χωρίς κίνδυνο τυχαίας επαφής, ενώ όλες οι μονάδες 
με βοηθητικές λειτουργίες θα προσαρμόζονται βυσματωτά. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν 
σήμανση CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των 
μονάδων που αφορούν την τροφοδοσία, την έξοδο προς κινητήρα, τις εισόδους – εξόδους ελέγχου 
την επικοινωνία, τις δυνατότητες λειτουργίας, τις προστασίες και τις συνθήκες περιβάλλοντος για 
την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία είναι κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω: 

Τροφοδοσία: 
Τάση 1 Φάση, 200 έως 240 V ±10% 

3 Φάσεις, 380 έως 480 V ±10% 
Συχνότητα  48 έως 63 Ηz 
Συντελεστής ισχύος  ~ 0,98 

Έξοδος Κινητήρα: 
Τάση εξόδου 3 Φάσεις, 0 έως τάση δικτύου 
Συχνότητα εξόδου  0 έως 250 Ηz 
Χρόνος επιτάχυνσης 0,1 έως 1800 sec 
Χρόνος επιβράδυνσης 0,1 έως 1800 sec 

Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου 

• Δύο προγραμματιζόμενες αναλογικές είσοδοι  
Τάσεως   0/2...10 V 
Εντάσεως  0/4...20 mA 
Χρόνος απόκρισης  ≤ 60 ms 
Ανάλυση  0,1% 
Ακρίβεια  ± 1% 

• Μια προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος έντασης 0/4...20 mA, αντίσταση εισόδου <500 Ω 

• Πέντε προγραμματιζόμενες ψηφιακές είσοδοι  
Τάσεως 24 V DC, σύνδεση ως PNP ή NPN 
Αντίσταση εισόδου 1,5 kΩ 
Χρόνος απόκρισης  ≤ 9 ms 

• Δύο προγραμματιζόμενες ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ τάσης λειτουργίας 12 έως 250 V AC / 
30 V DC 

Βοηθητικές τάσεις 
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• 10 V DC +/- 2%, 10 mA, για χρήση με γραμμικά ποτενσιόμετρα 1 ΚΩ ≤ R ≤ 10 ΚΩ 

• 12 V DC, 250 mA ή 24V DC, 250 mA. 
Δυνατότητες 

• Περιορισμός ρεύματος και συχνότητας 

• Δύο ράμπες εκκίνησης – στάσης 

• Λειτουργία PID 

• Εκκίνηση σε συγχρονισμό με περιστρεφόμενο φορτίο (Flying start) 

• Επτά προγραμματιζόμενες σταθερές ταχύτητες 

• Δύο προγραμματιζόμενες περιοχές συχνοτήτων αποφυγής μηχανικών συντονισμών 

• Αντιστάθμιση IR 

• Αντιστάθμιση ολίσθησης 

Προστασίες 

• Υπερφόρτιση μετατροπέα 

• Ανύψωση θερμοκρασίας μετατροπέα  

• Βραχυκύκλωμα στην έξοδο του μετατροπέα 

• Υπέρταση δικτύου 

• Απώλεια φάσης δικτύου 

• Υπερφόρτιση κινητήρα 

• Μηχανικό μπλοκάρισμα κινητήρα 

• Σφάλμα προς γη 

Συνθήκες λειτουργίας 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 - 40°C 
Υψόμετρο 0 -1000 m 
Σχετική υγρασία < 95% 
Βαθμός προστασίας ΙΡ21 (ΙΡ54 εφόσον και ο λοιπός εξοπλισμός του πίνακα 
στον οποίο θα τοποθετηθεί είναι ΙΡ54) 

Όσον αφορά της ενδείξεις και λοιπές σηματοδοτήσεις θα περιλαμβάνουν ενδεικτικές λυχνίες 
σήμανσης της θέσης υπό τάση και γενικού σφάλματος. 

Οι πληροφορίες λειτουργίας και σφαλμάτων θα εμφανίζονται σε ψηφιακή οθόνη. 

Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προστατευτικές διατάξεις που 
αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο εκκινητής αναστροφής. Επιπλέον, θα διαθέτουν στην 
είσοδο πηνίο περιορισμού των αρμονικών και των αιχμών καθώς και φίλτρο ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (Radio Interference Suppression Filter RFI) από τις τοπικές συνθήκες. 

Οι μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν ψηφιακό σήμα για να ξεκινούν και να σταματούν 
τον κινητήρα και να τον οδηγούν σε όποια συχνότητα έχει ρυθμιστεί. 
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Ο προμηθευτής των ρυθμιστών στροφών θα συνοδεύει αυτούς με γραπτές οδηγίες λειτουργία και 
συντήρησης τις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου. 

2.6 Ομαλοί εκκινητές (soft starters) 

Οι ομαλοί εκκινητές πρέπει να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε πίνακα και να συμφωνούν με τα 
πρότυπα: IEC 68-2-27,6 IEC 801-2,3 level 3 και IEC 801-4 level 40, BS 4752 κλπ. Θα είναι 
κατάλληλοι για τριφασικoύς ασύγχρονους κινητήρες. 

Η ονομαστική τάση λειτουργίας των ομαλών εκκινητών θα είναι 380/415V, συχνότητας 50Hz και θα 
μπορούν να εργάζονται κανονικά στις κλιματικές συνθήκες του έργου. Το πεδίο λειτουργίας τους 
θα καλύπτει την ονομαστική ισχύ των κινητήρων των οποίων την εκκίνηση θα ρυθμίζει. 

Κινητήρες ίδιας ονομαστικής ισχύος θα μπορούν να χρησιμοποιούν έναν κοινό ομαλό εκκινητή. 
Αυτό θα επιτυγχάνεται με την χρήση δύο τηλεχειριζόμενων διακοπτών ισχύος κατηγορίας χρήσης 
AC3, με ηλεκτρομαγνήτη ζεύξεως και συγκρατήσεις τάσεως λειτουργίας 230V, 50 Ηz, με τις 
απαραίτητες βοηθητικές επαφές τηλεχειρισμού, έναν για σύνδεση με τον κοινό ομαλό εκκινητή και 
έναν για την παράκαμψη του μόλις ολοκληρωθεί η ομαλή εκκίνηση. Το βοηθητικό κύκλωμα των 
διακοπτών αυτών θα ελέγχεται μέσω μανδαλωμένων εξόδων του προγραμματιζόμενου σταθμού 
ελέγχου του αντλιοστασίου ώστε να αποκλεισθεί το κλείσιμο και των δύο διακοπών. Για 
μεγαλύτερη ασφάλεια θα συνδέονται μεταξύ τους και οι βοηθητικές επαφές των διακοπτών κατά 
τρόπο τέτοιο ώστε η ζεύξη του ενός να εμποδίζει την ζεύξη και του άλλου. 

Κάθε ομαλός εκκινητής θα είναι εξοπλισμένος με γέφυρα θυρίστορ με τουλάχιστον δύο θυρίστορ 
ανά φάση ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή επιτάχυνση του κινητήρα ανεξάρτητα φορτίου ελεγχόμενη 
από μικροεπεξεργαστή συνεχούς παρακολούθησης.  

Ο εκκινητής θα έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος 40C και μέγιστη υγρασία 
90% και θα μπορεί να λειτουργεί από -15% έως +10% της ονομαστικής τάσης. Θα διαθέτει 
ρύθμιση ρεύματος πλήρους φορτίου του κινητήρα, ρύθμιση ρεύματος εκκίνησης 2 ως 4 φορές το 
ονομαστικό, ρύθμιση ράμπας τάσης εκκίνησης 1...30 sec, δυνατότητα επιβράδυνσης μέσω 
ράμπας τάσης επιβράδυνσης ρυθμιζόμενης 2...60 sec και ρελέ εξόδου για ενδείξεις καταστάσεων 
(αφόπλιση λόγω σφάλματος, ομαλή εκκίνηση, προειδοποίηση θερμικού κλπ). 

Ο εκκινητής θα διαθέτει ενσωματωμένη θερμική προστασία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή 
που θα παρακολουθεί την αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα με προειδοποίηση υπέρβασης 
θερμοκρασίας ανάλογα με την ταχύτητα αύξησης της και τέλος προστασία έναντι απώλειας φάσης, 
ασυμμετρίας φάσεων ή έλλειψης τάσης. 

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις σφάλματος θα επισημαίνονται με λυχνίες και μέσω ρελέ εξόδων 
του επεξεργαστή θα μπορούν να μεταδοθούν ως ψηφιακές είσοδοι στο δίκτυο αυτοματισμού. 

Ο χρόνος ζωής κάθε εκκινητή θα είναι της τάξης των 50.000.000 πλήρων κύκλων λειτουργίας ενώ 
θα μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον 12 εκκινήσεις ανά ώρα για φόρτιση με μέγιστο ρεύμα 
εκκίνησης τριπλάσιο του ονομαστικού του κινητήρα επί 60 sec ή ισοδύναμη φόρτιση. 

Ο ομαλός εκκινητής θα διαθέτει και κομβίο χειροκίνητης λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικά δοκιμών των ομαλών εκκινητών. 

2.7 Ηλεκτρονόμοι 

Ηλεκτρονόμοι προστασίας 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώματος ή υπερεντάσεων μέσω 
ηλεκτρονόμων οι οποίοι θα ενεργοποιούν τους αυτόματους διακόπτες μέσης και χαμηλής τάσεως. 

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόμενα από αυτόν μέσα προστασίας συμφωνούν με τις 
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απαιτήσεις της ΔΕΗ. 

Όλοι οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 255. Θα είναι 
κατάλληλοι για τις κλιματικές συνθήκες και τις συνθήκες του έργου και θα είναι στεγανοί έναντι 
εισχωρήσεως σκόνης και ρύπων σε βαθμό προστασίας ΙΡ55. 

Οι ηλεκτρονόμοι προστασίας θα είναι κατάλληλοι για μετωπική τοποθέτηση, θα προστατεύονται 
από μεταλλική θήκη με υάλινο παράθυρο, θα έχουν τους απαιτούμενους ακροδέκτες συνδέσεως 
και θα τοποθετηθούν επάνω σε ανθεκτικά και σταθερά πλαίσια. 

Κάθε ηλεκτρονόμος θα έχει δυνατότητα και θα διαθέτει τους απαραίτητους ακροδέκτες για τη 
σύνδεσή του με τα συνεργαζόμενα εξωτερικά κυκλώματα. 

Ηλεκτρονόμοι ισχύος 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ηλεκτρονόμοι ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς IEC 60947-1, 60947-4 ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών της Ε.Ε. (VDE 
0660, BS 5424, NFC 63-110) ή κανονισμούς UL/JIS. 

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660 V AC, ενώ 
τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική τάση 
μόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz) και η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC ή DC. 
Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα. 

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι ονομαστικής έντασης ως 780 Α (AC3). Θα διατίθενται σε 3 ή 4 
πόλους ανάλογα την εφαρμογή. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής 

τουλάχιστον 5.000.000 χειρισμών για θερμοκρασία περιβάλλοντος από –5C έως +55C. Θα 
πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δέχονται μπλοκ βοηθητικών και χρονικών επαφών. 

Βοηθητικά ρελέ 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς IEC 60947-1 ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών της Ε.Ε. (VDE 0660, 
BS 4794, NFC 63-140). Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660 V AC, ενώ τα όρια 
συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική τάση μόνωσης θα 
είναι 690 V και η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC. Όλοι οι βοηθητικοί 
τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα. 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10 A και θα διατίθενται 
σε 4 επαφές (συνδυασμός NO και NC). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να 
είναι 0,5 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να 
έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000.000 χειρισμών για θερμοκρασία περιβάλλοντος 
από –5 °C έως +55°C. 

Χρονικά αστέρος - τριγώνου 

Τα χρονικά ρελέ αστέρος – τριγώνου πρέπει να είναι ηλεκτρονικά, κατάλληλα για γενική χρήση σε 
συστήματα ελέγχου και μηχανολογικές εφαρμογές, περιοχής 0,5 έως 10 sec. 

2.8 Μεταγωγικοί διακόπτες 

Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εμφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC όσες 
είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοματισμού που εξυπηρετούν και επιπλέον 1 NC+1 NO 
για μελλοντική εφεδρεία.  

2.9 Διακόπτες ράγας 
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Οι διακόπτες ράγας μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα έχουν εξωτερική 
μορφή όμοια με αυτήν των μικροαυτόματων διακοπτών (MCB) επόμενης παραγράφου. Η 
στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες DIN με την βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Οι 
ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων στους 
πίνακες ή ακόμη και σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής εντάσεως ως 100 Α. Το 
κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 408 και 449-1 ή ισοδύναμα 
πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS 5419 και VDE 0660). Τα λοιπά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 

• Μηχανική αντοχή Ι = 20 - 32 Α : 300.000 κύκλοι λειτουργίας 
 40 - 63 Α  : 150.000 κύκλοι λειτουργίας 
 80 -100 Α  : 100.000 κύκλοι λειτουργίας 

• Ηλεκτρική αντοχή Ι = 20 - 32 Α  : 30.000 κύκλοι λειτουργίας 
 40 - 63 Α  : 10.000 κύκλοι λειτουργίας 
 80 - 100 Α  : 7.500 κύκλοι λειτουργίας 

• Αντοχή βραχέως χρόνου: 20 x In / 1 sec 

• Συνθήκες περιβάλλοντος: 95% σχετική υγρασία στους 55°C (τύπου 2) 

• Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης 

2.10 Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB) 

Για την προστασία των γραμμών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν 
αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB).  

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 60947-2 ή 
IEC 60898. Θα πρέπει να στηρίζονται σε συμμετρική ράγα DIN πλάτους 35mm και θα είναι 
μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB 
θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του 
συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη 
(τεχνική cascading-ενισχυμένης προστασίας). 

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, ώστε 
να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. 
Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόματου επανοπλισμού”. 

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη (MCB) θα 
πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη και όχι με τη λαβή 
χειρισμού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα 
κλειδώματος. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά 
υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για την 
ονομαστική ένταση μικροαυτόματου διακόπτη παρέχονται από τον κατασκευαστή πίνακες 
επιλογής ανάλογα με τον τύπο του φορτίου και το μέγεθος αυτού. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου 
σήραγγας (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. Θα πρέπει να είναι δυνατή 
η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, 
επαφή ON-OFF, επαφή σηματοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος 
διαρροής 30 mA ή 300 mA με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση). 

Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0641 και 0643, με 
χαρακτηριστικά διακοπής καμπύλης «B» ή «C» (κατά EN 60-898) για τα κυκλώματα φωτισμού και 
ρευματοδοτών και καμπύλων «C» ή «D» (κατά EN 60-898) για τα κυκλώματα κινητήρων. Οι 
αυτόματες ασφάλειες θα είναι κατάλληλες για ονομαστική τάση 230 V – 400 V σε 50 Hz, με ισχύ 
διακοπής τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και ισχύ διακοπής 
τουλάχιστον 6 kΑ για τα κυκλώματα κινητήρων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 947,2. Θα είναι 
εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία 
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προστασίας από βραχυκυκλώματα τα οποία θα διεγείρονται από εντάσεις ρεύματος ίσες με 5 - 14 
φορές την ονομαστική για τις τύπου «C» και 10 - 20 φορές την ονομαστική για τις τύπου «D». Ο 
ελάχιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας είναι 20.000. 

2.11 Ρελέ θερμικής προστασίας 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1, 
IEC 60947-4 ή σε ισοδύναμα πρότυπα χωρών – μελών της Ε.Ε. (ΝFC 63-650, VDE 0660) ή με τα 
πρότυπα UL. 

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα 
πρέπει να είναι από 50/60 Hz. 

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα. 

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα και 
να είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 947–4 
(κλάση ενεργοποίησης 10,20). 

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από –25 °C έως 55 °C. 

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από το ρελέ 
ισχύος. 

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν: 

• Εύκολη και ακριβή ρύθμιση δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές 
προστατευτικό κάλυμμα 

• Επιλογέα θέσης «χειροκίνητου επανοπλισμού» και θέση «αυτόματου επανοπλισμού» 

• Σηματοδότηση της ενεργοποίησης 

• Λειτουργία «επανοπλισμού», ανεξάρτητη από την λειτουργία «start» 

• Λειτουργία «stop» με δυνατότητα μανδάλωσης 

• Λειτουργία «test» με προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού 

Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (1NO+1NC) με lth=5A. 

2.12 Μπουτόν τηλεχειρισμού - ενδεικτικές λυχνίες 

Θα είναι διαμέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm και βάθους 60 mm. Οι λυχνίες θα είναι αίγλης 
24 V DC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο VDE 0660 με βαθμό 
προστασίας ΙΡ65. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα πρέπει να συνδέονται με την παρεμβολή κατάλληλων 
ασφαλειών (τύπου ταμπακέρας) με τις φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιών θα έχει 
κόκκινο χρώμα και θα φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο. Σε περίπτωση ένδειξης πολλών 
λειτουργιών (λειτουργία, στάση, βλάβη κ.ά.) το κάλυμμα των αντίστοιχων λυχνιών θα μπορεί να 
είναι κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί κ.ά. Η αλλαγή των λαμπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα 
πρέπει να μπορεί γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η μπροστινή μεταλλική πλάκα 
των πινάκων. 

Στα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου χαμηλής τάσεως 
με ενσωματωμένο μετασχηματιστή. Για να εξασφαλιστεί μεγάλος χρόνος ζωής των λυχνιών, αυτές 
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δεν πρέπει να λειτουργούν υπό τάση μεγαλύτερη του 90% της ονομαστικής τους. 

Στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος κατάλληλες αντιστάσεις θα συνδέονται εν σειρά προς τη 
λυχνία. 

Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως (push to 
test). 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες ράγας 230 V AC ή 24 V AC/DC, 
σύμφωνες με το πρότυπο IEC 62094-1 με χρόνο ζωής 100.000 h. 

2.13 Όργανα μετρήσεως 

Τα όργανα μετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0410 και τα 
πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 

Τα όργανα μετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και DIN 
43718, οι περιοχές μετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις μετρήσεως στο DIN 43703. Η 
τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων μετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την αντίστοιχη 
περιοχή μέτρησης σε σχέση με την απαιτούμενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση ακριβείας θα 
αναφέρεται για την θερμοκρασία +20°C σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0410. 

Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο θα 
έχει διάταξη διορθώσεως της μηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει με ακρίβεια την μηδενική 
θέση σε ηρεμία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύμφωνη προς το DIN 43835 και 
θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το διαμορφωμένο 
δάπεδο δε θα είναι μικρότερο από 400 mm και μεγαλύτερο από 2.000 mm. 

Η βαθμίδα μετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 

Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες HRC και όπου προβλέπεται θα 
προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι βραχυκυκλώματος. 

Όλα τα όργανα που θα εγκατασταθούν στους πίνακες θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου 
κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

Αμπερόμετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των αμπερομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  

• Θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος τύπου στρεφόμενου σιδήρου, για συχνότητες 
15 Hz – 100 Hz. 

• Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm για τοποθέτηση επί της θύρας πίνακα ή θα 
είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ράγα DIN. 

• Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

Βολτόμετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των βολτομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:  

• Θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος 50 Hz (για περιοχή 15 Hz ως 100 Hz) 

• Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm για τοποθέτηση επί της θύρας πίνακα ή θα 
είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ράγα DIN. 

• Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

Μετασχηματιστές εντάσεως 
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Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC 185, με τύλιγμα στο 
πρωτεύον ή δακτυλιοειδούς τύπου, ανάλογα με την επιθυμητή σχέση μετασχηματισμού και θα 
είναι κατάλληλοι για τροφοδότηση μετρητών, ενδεικτικών οργάνων και διατάξεων προστασίας. 

Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις εντάσεως εναλλασσόμενου 
ρεύματος πάνω από 5 Α και θα είναι σύμφωνα προς τις προδιαγραφές DIN 42600 και 
VDE 0414/12.70.  

Τα τεχνικά στοιχεία του μετασχηματιστή εντάσεως θα είναι: 

• Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής εντάσεως 5 Α ενώ το πρωτεύον θα πρέπει 
να καλύπτει το άθροισμα των φορτίων που εξυπηρετεί. 

• Η κλάση ακρίβειας θα είναι κατάλληλη για τη λειτουργία που προορίζονται. Ειδικότερα 
για τροφοδότηση μετρητών, η απαιτούμενη κλάση ακριβείας θα είναι 1, για 
τροφοδότηση ενδεικτικών οργάνων 3 και για τροφοδότηση διατάξεων ασφαλείας 5Ρ 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο μετασχηματιστής εντάσεως 
εκτελεί περισσότερες της μιας λειτουργίες, θα πρέπει να είναι της ανωτέρας των 
απαιτουμένων κλάσεως ακριβείας. 

• Η μόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύμφωνα προς VDE 

• Η ονομαστική συχνότητα θα είναι 50 Ηz 

• Η τάση λειτουργίας έως 600 V 

• Η τάση δοκιμής θα είναι 3 kV 

• Ο συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (-15 % συνολικό σφάλμα σε 5xΙn), όπου In η 
ονομαστική ένταση 

• Αντοχή βραχυκυκλώματος Ι θερμική ένταση: Ith = 60 In  

• Δυναμική ένταση: Idyn = 150 In  

• Συνεχής υπερφόρτωση: 20% 

• Κρουστική υπερφόρτιση 60 Ιn (για 1 sec) 

Κάθε μετασχηματιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο 
τύπος, η σχέση μετασχηματισμού, το ονομαστικό φορτίο κτλ. 

Κατά προτίμηση πρέπει να τοποθετούνται μετασχηματιστές δακτυλιοειδούς τύπου αντί αυτών με 
τύλιγμα. 

Οι μετασχηματιστές εντάσεως πρέπει να αντέχουν, χωρίς βλάβη, στην ένταση και τον χρόνο 
βραχυκυκλώματος που θα μπορούσε να συμβεί στη θέση που είναι τοποθετημένοι. Η ως άνω 
αντοχή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του υπόλοιπου εξοπλισμού του πίνακα. 

Για την εύκολη συντήρηση ή αντικατάσταση των μετασχηματιστών εντάσεως προβλέπεται η 
τοποθέτηση λυομένων συνδέσμων σε κάθε φάση του πρωτεύοντος. 

Μετασχηματιστές έντασης τοποθετημένοι σε πεδία μέσης τάσης πρέπει να αντέχουν σε κρουστική 
τάση 75 kV. 

Βαττόμετρα 

Οι μετρητές θα είναι τριφασικοί και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το IEC 1036. Η ακρίβεια 
θα είναι κλάσης 2 και θα διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων έξι ψηφίων στην οποία θα 
εμφανίζεται η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh. Η σύνδεσή τους θα γίνεται είτε άμεσα 
είτε μέσω τριών μετασχηματιστών έντασης κατάλληλου λόγου μετασχηματισμού. 

Ηλεκτρονικά πολυόργανα 
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Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης, τα οποία θα αντικαθιστούν τα αναλογικά 
όργανα μέτρησης τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω αναφερόμενες ακρίβειες 
μετρήσεων και να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες. 

• Μέτρηση φασικών τάσεων (φάσεις – ουδέτερος) μέχρι 275V AC 50/60 Hz με κλάση 
ακρίβειας 1,5%. 

• Μέτρηση πολικών τάσεων (φάση – φάση) μέχρι 475V AC 50/60 Hz με κλάση 
ακρίβειας 1,5%. 

• Μέτρηση ρευμάτων για τις τρεις φάσεις ως 250 A με ή χωρίς τη χρήση 
μετασχηματιστή έντασης και με κλάση ακρίβειας 1,5%. 

• Απεικόνιση των μετρήσεων σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD). 

• Προγραμματιζόμενες αναλογικές εξόδους 4…20 mA για συνεργασία με PLC. 

Ωρομετρητές 

Οι ωρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC, μηχανικού τύπου, πέντε τουλάχιστον 
ψηφίων για παράλληλη σύνδεση με το φορτίο, κλάσης ακρίβειας 2, με τάση λειτουργίας 230V και 
ονομαστική συχνότητα είναι 50 Ηz. 

2.14 Απαγωγείς υπερτάσεων 

Οι απαγωγείς υπερτάσεων πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα δοκιμών IEC 61643 και IEC 
61312 με ικανότητα να απορροφούν τις μέγιστες τιμές του κεραυνικού ρεύματος που θα 
διοχετευθεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Θα πρέπει να έχουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: 

• Χρόνο απόκρισης μικρότερο από 25 ns 

• Ονομαστικό κρουστικό ρεύμα κυματομορφής 8/20μs τουλάχιστον 40 kA 

• Στάθμη προστασίας για το ονομαστικό ρεύμα 1 kV 

• Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας 275V 

Οι απαγωγείς υπερτάσεων θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση εντός του ηλεκτρικού πίνακα 
διανομής και για τη σύνδεση ουδετέρου της συγκεκριμένης εγκατάστασης που θα προστατεύουν. 
Η σύνδεσή τους θα γίνει με καλώδια κατάλληλης διατομής και ελάχιστου μήκους σύμφωνα με τις 
συστάσεις του κατασκευαστή και τα πρότυπα IEC 613 και ΕΛΟΤ 1412. 

 

3. Εκτέλεση εργασιών 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα εξής:  

• Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 

• Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 

• Πρότυπα 

• IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο 
τρόπος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης. 

• IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς 

• IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε 
ξένα σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

• Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκομίζονται για την τελική τοποθέτησή τους πλήρως περατωμένοι με 
τον περιεχόμενο σε αυτούς εξοπλισμό και τις εσωτερικές συρματώσεις αυτών έτοιμοι για σύνδεση 
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με τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή διανομές προς τα φορτία τους. 

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας IP 43 κατά IEC 529. Ο βαθμός 
προστασίας θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίμων τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού 
πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο βαθμός προστασίας με πλαίσιο/πόρτα με άμεση 
πρόσβαση στο χειρισμό του διακοπτικού υλικού. O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα 
έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΚ 07, όπως αυτός ορίζεται στο 
πρότυπο ΕΝ 50102. 

3.1 Δομή πινάκων 

Μεταλλικά μέρη 

Η συμπαγής μεταλλική δομή είναι κατασκευασμένη από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή 
λαμαρίνα με ασημοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5 mm. Κάθε πίνακας θα είναι τύπου 
κλειστού ερμαρίου με σκελετό από μορφοσίδηρο (γωνιά) 40 mm x 40 mmx4 mm. 

Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα (επίσης από λαμαρίνα 1,5 mm) πρέπει να 
είναι προσθαφαιρετό (τύπος ενιαίου ταμπλά). Οι μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν 
κλειδαριά. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που 
αναχωρούν με την τοποθέτηση ειδικών στηριγμάτων από γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα. Η 
πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές 
λαμαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος 
των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά του (που αποτελείται από μια 
μετακινούμενη μεταλλική πλάκα) η οποία είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων 
αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες 
μάπες ώστε να μπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη 
παραμόρφωση ή μερική καταστροφή της μεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας θα αποτελεί ένα 
ενιαίο συγκρότημα χωριζόμενο σε πεδία και θα είναι εγκατεστημένος πάνω σε μεταλλική βάση 
ύψους 10 cm. 

Οι πίνακες θα βαφούν με μια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν 
ηλεκτροστατική βαφή.  

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, χειρισμού, 
ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να 
είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς μεταβολή της 
καταστάσεως των παρακειμένων οργάνων. 

Κύριοι ζυγοί διανομής 

Η διανομή ενέργειας μέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιμοποιώντας τρεις ζυγούς, ένας για κάθε 
φάση. Μετά την τοποθέτησή τους και την εκτέλεση συνδέσεων, θα μονωθούν με εποξειδικές 
ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα βαφτούν με χρώματα όμοια προς αυτά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την διάκριση των φάσεων και στους άλλους πίνακες φέροντας τις ενδείξεις 
R, S, T ή L1, L2, L3. 

Οι ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ 
ορθογωνικής διατομής. Η διατομή των κυριών ζυγών διανομής θα πρέπει να είναι επαρκής για την 
μεταφορά του ονομαστικού ρεύματος μέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης θερμοκρασίας όπως 
αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να αντέχουν τις ηλεκτρικές και μηχανικές 
καταπονήσεις σε πλήρη ισχύ βραχυκυκλώματος. 

Η επιλογή της διατομής και του αριθμού των μπαρών χαλκού θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το 
ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε βραχυκύκλωμα, την επιθυμητή 
θερμοκρασία λειτουργίας και τον βαθμό προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης. 

Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού μονωτήρων ώστε να 
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εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε 
βραχυκύκλωμα που αναφέρθησαν στην προηγούμενη παράγραφο). Επίσης το υλικό κατασκευής 
των μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα παραγόμενη από 

εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με το IEC 695-2.1 (960C 30s/30s). 

Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης 

Η μπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων με αυτές των μπαρών των φάσεων και θα 
συνδέονται με αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραμμών του πίνακα που χρησιμοποιούν 
ουδέτερο. 

Στο κάτω μέρος του πίνακα θα τοποθετηθεί η μπάρα της γείωσης του πίνακα. Η μπάρα της 
γείωσης θα είναι διαστάσεων 60 mm x 10 mm, θα συνδεθεί αγώγιμα προς την σιδηροκατασκευή 
σε όλες τις θέσεις στήριξης της, θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο γειώσεως και θα συνδεθούν με αυτήν 
οι αγωγοί γείωσης των γραμμών που αναχωρούν καθώς και το εσωτερικό μέρος (ταμπλάς) κάθε 
ερμαρίου. Η μπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές αποστάσεις για την εκτέλεση των 
συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα. 

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης του 
διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ.) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την 
γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του. 

Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί 
αγωγός προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατομής 6mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54. 

Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων 

Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται μέσα σε κανάλια από άκαυστο PVC, όπως 
ορίζουν οι κανονισμοί. Η πάνω πλευρά του καναλιού θα είναι κλειστή με προσθαφαιρετές πλάκες, 
προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Αν οι διατομές των καλωδίων είναι μεγάλες 
επιτρέπεται διαδρομή έξω από το κανάλι αρκεί αυτή να ασφαλίζεται επαρκώς με την βοήθεια 
γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης θα τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια. 

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων χειρισμών, μετρήσεων, προστασίας και ενδείξεων 
πρέπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτους αγωγούς με ελάχιστη διατομή 1,5 mm2. 

Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτους αγωγούς με 
ελάχιστη διατομή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισμό των διατομών θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι 
πραγματικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου. 

Από τις κεντρικές μπάρες θα τροφοδοτούνται τα πεδία με μονοπολικούς μονωμένους αγωγούς με 
κατάλληλα χρώματα (αυτά που τηρούνται ενιαία για την διάκριση των φάσεων και του ουδέτερου) 
και διατομής ίσης τουλάχιστον με την διατομή της εξυπηρετούμενης γραμμής. Οι συνδέσεις προς 
τους ζυγούς θα γίνονται με περαστές βίδες ανοξείδωτες ½ in x 40 mm με την παρεμβολή 
ανοξείδωτης «ροδέλας» προς την πλευρά της κεφαλής της βίδας και ανοξείδωτης ασφαλιστικής 
ροδέλας («γρόβερ») προς την πλευρά του περικοχλίου. 

Όλα τα σημεία υπό τάση με το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να προστατεύονται με 
κινητές ισχυρές μονώσεις ΙΡ 20 με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα, φέροντας το συμβολισμό 
"επικίνδυνο". 

Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και στα δύο άκρα τους με ειδική πλαστική 
περιτύλιξη σήμανσης καλωδίων που φέρει την αρίθμηση των αγωγών, με ανεξίτηλα γράμματα ή 
αριθμούς όμοια με τα λειτουργικά διαγράμματα. Η αρίθμηση των καλωδίων θα γίνει και στα 
υπόλοιπα υλικά (πηνία, επαφές, όργανα ενδείξεως και χειρισμού, ρελέ ισχύος, αυτόματους 
διακόπτες, θερμικά, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, κλέμμες κτλ.) και στα δυο άκρα των καλωδίων 
καθώς και στα κουτιά σύνδεσης των κινητήρων. 
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Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται κατά την κάθετη διεύθυνση και πρέπει να υπάρχει ο 
κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες στα καλώδια. 

3.2 Συνδέσεις καλωδίων 

Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοματισμού οι αγωγοί θα εφοδιάζονται με χάλκινο 
επικασσιτερωμένο ακροδέκτη («κως»), κατάλληλου μεγέθους.  

Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται μέσω κατάλληλων αριθμημένων 
κλεμμών ράγας κατά VDE 0611 teil 01/11.77, σε χώρο εντός του πίνακα, που θα καλύπτει την 
τελική ανάπτυξη του πίνακα για τα μελλοντικά μηχανήματα. 

Οι κλέμμες πρέπει να είναι με διαιρετούς ακροδέκτες, ελάχιστης διατομής 2,5 mm2, με 
διαφράγματα όπου είναι απαραίτητο (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων λειτουργίας). Οι 
κλέμμες πρέπει να είναι αριθμημένες. Στις συνδέσεις των κλεμμών που βρίσκονται στην εξωτερική 
πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας μόνο αγωγός σε κάθε κλέμμα. Οι κλέμμες πρέπει 
να είναι του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε προστατευτικό λαμάκι (ή παρόμοιο) και όχι απ΄ 
ευθείας στον αγωγό. Τα χρώματα των κλεμμών θα είναι τα ακόλουθα: 

Είδος κλέμμας  χρώμα 

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου 400 V, 230 V  μπεζ 

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου 24 V DC, αναλογικών σημάτων κόκκινη 

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου μπλε 

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου γείωσης κίτρινη ή 
 κίτρινη/πράσινη 

3.3 Πρόσθετος εξοπλισμός πινάκων τύπου πεδίων 

Σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα (θα 
ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεμιστήρες για την ψύξη του (θα ενεργοποιούνται από 
ένα θερμοστάτη). Το εξωτερικό κέλυφος κάθε πίνακα θα έχει περσιδωτά ανοίγματα κυκλοφορίας 
αέρα στο άνω μέρος, έτσι ώστε το κεκλιμένο κάλυμμα να μην επιτρέπει την διαβροχή των 
εσωτερικών τοιχωμάτων και θυρών επίσκεψης του πίνακα.  

Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να απάγεται η εκλυόμενη θερμότητα 
κατά την λειτουργία της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των τοιχωμάτων του πίνακα 
προς τα ανοίγματα του καλύμματος. 

3.4 Εσωτερική εγκατάσταση 

Πεδίο εισόδου. Από το κάτω μέρος του πίνακα εισχωρεί το παροχικό καλώδιο, το οποίο 
συνδέεται κατευθείαν πάνω στον γενικό διακόπτη του πίνακα (ένα γενικό θερμομαγνητικό 
διακόπτη με ρυθμιζόμενα μαγνητικά και θερμικά στοιχεία κατάλληλο για προστασία καταναλώσεων 
για την προστασία του πίνακα από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα) ο οποίος βρίσκεται στο 
αριστερό μέρος του πεδίου. Το επάνω μέρος του διακόπτη συνδέεται με όμοιες (προς τις 
παραπάνω περιγραφείσες) μπάρες χαλκού, κατάλληλων διατομών και χρωμάτων, από την έξοδο 
του αυτόματου διακόπτη εισόδου του πίνακα μέχρι τους ζυγούς. Για σύνδεση μπάρας - μπάρας θα 
χρησιμοποιούνται δύο βίδες χαλύβδινες ανοξείδωτες ½ in x 40 mm, τοποθετημένες διαγώνια στην 
σύνδεση. Οι μπάρες αυτές θα προστατεύονται με πλάκες από Plexiglas. Γενικά θα καταβληθεί 
μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη άριστης συνδεσμολογίας από άποψη τεχνικής και αισθητικής, 
δηλαδή με σύντομες και ευθείες, κατά το δυνατό, διαδρομές μπαρών, καλή προσαρμογή και 
σύσφιξη στις συνδέσεις, αποφυγή αδικαιολογήτων διασταυρώσεων κτλ.  

Στο ίδιο μέρος του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής: 
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• Τρεις μετασχηματιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση  

• Όργανο επιτήρησης της τάσης το οποίο όταν διαγιγνώσκει πρόβλημα στην τάση (έλλειψη, 
μη σωστή διαδοχή φάσεων κτλ.) θα δίνει σήμα στο σύστημα αυτοματισμού. 

• Τρεις μικροαυτόματοι 6 Α για την προστασία του μεταγωγικού διακόπτη - βολτομέτρου 
(ένας για κάθε φάση) και ένας μικροαυτόματος διακόπτης για την τροφοδοσία του πίνακα 
με τάση 230 V AC για τα βοηθητικά κυκλώματα. 

Στην πόρτα του πεδίου υπάρχουν τα όργανα ένδειξης (τρία αμπερόμετρα, ένα βολτόμετρο με 
μεταγωγικό διακόπτη) διαστάσεων 96 mmx96 mm και ένα μπουτόν κινδύνου, το οποίο όταν 
πατηθεί διακόπτει την παροχή ρεύματος στον πίνακα. 

Πεδία εκκινητών. Από τις μπάρες θα αναχωρούν καλώδια, τα οποία θα συνδέονται με ασφάλειες, 
οι οποίες τροφοδοτούν τις ομάδες εκκινητών πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη επιλογική συνεργασία 
μεταξύ του γενικού διακόπτη του πίνακα με τον επιμέρους θερμομαγνητικό διακόπτη κάθε 
εκκινητή. 

Οι πινάκες θα εξοπλισθούν για κάθε εκκινητή με επιλογικό διακόπτη AUTO/OFF/MANUAL, 
μπουτόν “START” (χρώματος πράσινου) για εκκίνηση στο χειροκίνητο, μπουτόν “STOP” 
(χρώματος κόκκινου) για σταμάτημα στο χειροκίνητο. Στη θέση AUTO (αυτόματη λειτουργία) ο 
αυτοματισμός και οι διατάξεις προστασίας των κινητήρων θα λειτουργούν μέσω PLC, ενώ στην 
θέση MANUAL (χειροκίνητη λειτουργία) οι αυτοματισμοί των κινητήρων θα λειτουργούν συμβατικά. 
Στην περίπτωση εκκίνησης μέσω ρυθμιστή στροφών θα υπάρχει για κάθε ρυθμιστή επιλογικός 
διακόπτης AUTO/OFF/MANUAL και ένα ποτενσιόμετρο το οποίο θα ρυθμίζει τις στροφές του 
ρυθμιστή όταν ο επιλογικός διακόπτης βρίσκεται στην θέση MANUAL. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας κάθε πεδίου εκκινητών θα βρίσκονται για κάθε εκκινητή ο 
επιλογικός διακόπτης, τα μπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες. Σημειώνεται ότι στην πόρτα του κάθε 
πεδίου θα βρίσκονται τα χειριστήρια των εκκινητών του πεδίου και μόνο αυτού. 

Στο κάτω μέρος του πεδίου βρίσκονται οι κλέμμες σύνδεσης των εκκινητών με τα εξωτερικά 
καλώδια τροφοδοσίας των κινητήρων. 

Οι τύποι των εκκινητών που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: εκκινητής αστέρος – τριγώνου, 
εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης, εκκινητής μέσω ρυθμιστή στροφών, εκκινητής αναστροφής. 

Εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης. 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC, ένα τριπολικό ρελέ ισχύος με 
βοηθητικές επαφές, ένα ρελέ 24 V DC για το κύκλωμα του PLC και ένα μικροαυτόματο 6 Α για την 
τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος. 

Εκκινητής αστέρα - τριγώνου 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα θερμικά και 
σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC, τρία τριπολικό ρελέ ισχύος με 
βοηθητικές επαφές, ένα θερμικό το οποίο τοποθετείται “κουμπώνει” στο ρελέ δικτύου του εκκινητή, 
ένα χρονικό ρελέ, ένα ρελέ 24 V DC για το κύκλωμα του PLC και ένα μικροαυτόματο 6 Α για την 
τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος. 

Εκκινητής μέσω ρυθμιστή στροφών 

Όμοιος με τον απ’ ευθείας εκκίνησης. 

Εκκινητής μέσω ομαλού εκκινητή (soft starter) 
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Όμοιος με τον απ’ ευθείας εκκίνησης χωρίς το τριπολικό ρελέ, εκτός αν απαιτείται για bypass του 
ομαλού εκκινητή σε περίπτωση που δεν διαθέτει αυτός ενσωματωμένο.. 

Εκκινητής απλής παροχής 

Ο εκκινητής τύπου απλής παροχής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με 
ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC. 

Κάθε εκκινητής θα έχει ωρομετρητή που θα πληροφορεί για το χρόνο λειτουργίας του κινητήρα τον 
οποίο τροφοδοτεί. 

Πεδίο αυτοματισμού και οργάνων. Το πεδίο αυτό θα είναι το τελευταίο κάθε πίνακα. Σ’ αυτό το 
πεδίο θα βρίσκεται το τροφοδοτικό 24 V DC για το κύκλωμα PLC, το PLC και οι τροφοδοσίες των 
οργάνων του πίνακα. Στο πεδίο αυτό θα βρίσκονται οι διατάξεις αφύγρανσης και ψύξης του 
πίνακα. 

Στο κάτω μέρος του πεδίου θα βρίσκονται οι κλέμμες σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων των 
κυκλωμάτων 24 V DC και των αναλογικών σημάτων, τα οποία καταλήγουν μέσω των κλεμμών 
αυτών στις κάρτες του PLC. Υπάρχουν επίσης οι κλέμμες που συνδέονται με τα εξωτερικά 
καλώδια των κυκλωμάτων τροφοδοσίας των οργάνων. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας του πεδίου θα βρίσκονται ένα μπουτόν ”RESET” (χρώματος 
πράσινου) το οποίο θα επαναφέρει τον πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας μετά από σφάλμα, μια 
ενδεικτική λυχνία που δείχνει την ύπαρξη δικτύου και μια ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας 
(χρώματος πράσινου). 

Όλα τα τεμάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σημειωμένα σύμφωνα με τα 
σχέδια που τον συνοδεύουν. Στην πλάκα στο βάθος του πίνακα όλα τα όργανα ενός εκκινητή ή 
μηχανήματος ή οργάνου πρέπει να είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα από τα όργανα των άλλων 
εκκινητών, μηχανημάτων ή οργάνων και θα αναγράφεται ο ίδιος κωδικός με τα σχέδια. Τυχόν 
μεταβολές στις συνδέσεις του πίνακα θα αποτυπωθούν στα σχέδια. 

 

4. Έλεγχοι και δοκιμές 

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα και με έξοδα του Αναδόχου στα εργαστήρια του 
προμηθευτή του εξοπλισμού ή από εξειδικευμένο οργανισμό ή εργαστήριο το οποίο θα καθοριστεί 
και θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει με προειδοποίηση δύο εβδομάδων 
να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για τις δοκιμές του πίνακα ή των επιμέρους εξαρτημάτων του, που 
πρόκειται να προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυμεί. 

Οι δοκιμές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 
τους κανονισμούς IEC (για τις αποδόσεις) και με τους κανονισμούς UNEL (για τις διαστάσεις) και 
με όλους τους εν ισχύει νόμους και διατάγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια. 

Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιμές τύπου σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών τύπου: 

• Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 

• Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα (δυναμική καταπόνηση) 

• Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης («Test Υψηλής Τάσης»)  

• Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας (μπάρα ή αγωγός γείωσης) 
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• Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού (μεταξύ ενεργών αγωγών και μεταξύ 
ενεργών αγωγών και γείωσης) 

• Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας των κινητών μερών (ανοιγοκλεισίματα) 

• Δοκιμή του βαθμού προστασίας ΙΡ (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529) 

Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να 
εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών σειράς: 

• Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων 

• Διηλεκτρική δοκιμή («Test Υψηλής Τάσης») 

• Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης (Megger Test)  

Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών 
Πινάκων και τις δοκιμές αυτών με ευθύνη του Αναδόχου: 

• Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων 

• Γενικός έλεγχος πίνακα 

• Έλεγχος βαφής 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία μπορεί να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιμές όσων έχουν σχέσεις με την δυσλειτουργία. Οι 
δοκιμές αυτές θα γίνουν με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

5. Κατασκευαστικά σχέδια και πιστοποιητικά 

Πριν την παραγγελία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία, για 
έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και δοκιμών σειράς που αναφέρονται στην παρούσα. 

Πριν από την προσκόμιση των πινάκων ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία τα 
κατασκευαστικά σχέδια και τα λεπτομερή ηλεκτρολογικά διαγράμματα. 

Μετά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να συντάξει τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης 
τόσο των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού, όσο και των πλήρως κατασκευασμένων πινάκων. 

 

6. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις τιμές του Τιμολογίου για τους πίνακες διανομής Χ.Τ. περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, προμήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, θέση σε αποδοτική λειτουργία, κτλ, κάθε ηλεκτρικού πίνακα. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά 
και αποθήκευση επί τόπου κάθε πλήρους πίνακα με τα υλικά του (διακόπτες προστασίας, μπάρες, 
όργανα μέτρησης, ενδεικτικές λυχνίες, εκκινητές, κλέμμες κτλ.) καλωδιωμένα και συνδεδεμένα και 
τους κάθε είδους ελέγχους, ρυθμίσεις και δοκιμές. 

Δεν περιλαμβάνονται τα υλικά αυτοματισμού (PLC, κλπ) και οι συνδέσεις τους εντός του πίνακα 
και με τις μονάδες, τα οποία πληρώνονται με ιδιαίτερο άρθρο («Σύστημα Αυτοματισμού και 
Ελέγχου»). Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συνδέσεις του πίνακα με την παροχή και τα φορτία, οι 
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οποίες πληρώνονται με ιδιαίτερο άρθρο («Ηλεκτρική Εγκατάσταση Αντλιοστασίου»). 

 

7. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου, εσωτερικά καλωδιωμένου και 
συνδεδεμένου ηλεκτρικού πίνακα διανομής Χ.Τ. μετά τους ελέγχους και τις δοκιμές. Η πληρωμή θα 
γίνει με βάση τα επιμετρηθέντα τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος των Άρθρων του 
Τιμολογίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΔΕΥΣΕΩΝ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους καλωδιώσεις και υλικά οδεύσεων αυτών 
που πραγματοποιούνται στο έργο. 

 

2. Γενικά 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

• VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 

• VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων 
ισχύος και φωτισμού. 

• VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC, (Y). 

• VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

• VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

• VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 kV 

• VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 

• VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 kV 

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 

Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία 
προς έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου παραγωγής των καλωδίων (ανάλογα τον 
τύπο καλωδίων και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ). 

Για να είναι εγγυημένη η μακροχρόνια σωστή λειτουργία και αξιοπιστία των καλωδίων πρέπει να 
υποστούν τις δοκιμές, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 1099, 843, 757, 698. 

Η  εκλογή  των  καλωδίων και των συντελεστών απομειώσεως θα βασισθούν στα ακόλουθα: 

• Θερμοκρασία εδάφους. 
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• Θερμική αγωγιμότητα εδάφους. 

• Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαμηλής τάσεως 0,6 m. 

• Ομαδοποίηση καλωδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της 
ΔΕΗ. 

• Εναέρια τοποθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της 
ΔΕΗ. 

Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις συνθήκες μεγίστου φόρτου  
λειτουργίας και βραχυκυκλώματος καθώς και τις κλιματικές και λοιπές συνθήκες του τόπου του 
έργου. 

Για τον καθορισμό της διατομής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι 
παράγοντες: 

• Στάθμη βραχυκυκλώματος 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος και τρόπος εγκαταστάσεως 

• Πτώση τάσεως 

• Πτώση τάσεως στα κυκλώματα των κινητήρων, οφειλόμενη στην εφαρμοζόμενη μέθοδο 
εκκινήσεως. 

• Ρύθμιση θερμικών στοιχείων των αυτόματων διακοπτών. 

• Τοποθέτηση καλωδίων εναέρια, υπόγεια ή μέσα σε κανάλι. 

 

3. Καλώδια χαμηλής τάσης 

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς 
μέσα σε θερμοπλαστική μόνωση από PVC ή δικτυωμένο πολυαιθυλένιο XLPE και εξωτερικό 
μανδύα από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC 60502-2. Οι τύποι των 
καλωδίων θα είναι: 

• Για το φωτισμό A05VV-U (μονόκλωνα) ή A05VV-R (πολύκλωνα), ονομαστικής τάσεως 
300/500 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 563. 

• Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισμού J1VV-U (μονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 
ονομαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

• Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισμένα, ονομαστικής τάσεως 
600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502. 

• Για την τροφοδοσία υποβρύχιου ΗΜ εξοπλισμού τα καλώδια θα είναι H07RN-F, 
ονομαστικής τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και VDE 0282. 

Κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη ονομαστική διατομή 
2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων ή οργάνων 
δύνανται να έχουν ελάχιστη ονομαστική διατομή 1,5 mm2. 

Η διατομή του ουδέτερου θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατομής, ο οποίος θα 



 79 

είναι ενσωματωμένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο με θερμοπλαστική μόνωση 
(PVC), πράσινου / κίτρινου χρώματος, με διατομή καθορισμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 364 
και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η χρησιμοποίηση του χαλύβδινου οπλισμού των καλωδίων, των 
σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως μοναδικών μέσων 
γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.  

Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάμεση σύνδεση (μάτισμα) δεν επιτρέπεται.  

Η τοποθέτηση των καλωδίων μέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της ΔΕΗ και του προτύπου IEC 364. 

Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ του άρθρου 135 κατηγορίας 3α, και 
VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι αγωγοί των καλωδίων μπορούν να είναι μονόκλωνοι μέχρι 
διατομής 4 mm2 αλλά θα είναι πολύκλωνοι από 6 mm2 και άνω. 

Οι επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα μέρη ενός ηλεκτρικού συστήματος 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης 

Α/Α Στοιχεία του συστήματος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση 
τάσης 

1 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 

κινητήρων 
Κινητήρας που λειτουργεί στην 

ονομαστική ισχύ 
5% 

2 
Στους ακροδέκτες των 

κινητήρων κατά την εκκίνηση σε 
βραχυκύκλωμα 

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του 
κινητήρα (βλ. Σημείωση) 

25% 

3 
Στις μπάρες των πινάκων 

τροφοδοσίας των κινητήρων 
Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του πιο 

μεγάλου κινητήρα (βλ. Σημείωση) 
15% 

4 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 

πινάκων φωτισμού 
Με μέγιστο προβλεπόμενο φορτίο 1% 

5 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 

φωτιστικών σωμάτων 
 2% 

 
Σημείωση 

α. Η διαθέσιμη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης 
θα είναι τέτοια που να εγγυάται μία σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόμη και για 
μέγιστο φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων. 

β. Η μέγιστη τιμή των 25% νοείται ως άθροισμα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και 
τις μπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων από τον αντίστοιχο πίνακα 
διανομής μέχρι την κατανάλωση. 

γ. Η διαθέσιμη τάση στις μπάρες θα είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζει την λειτουργία 
των κινητήρων που είναι ήδη σε λειτουργία και να επιτρέπει το κλείσιμο των επαφών 
των κινητήρων. 

Για τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόμενων συγκροτημάτων θα 
χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με μήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το κουτί 
συνδέσεως του κινητήρα μέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στην είσοδο του φρεατίου / 
δεξαμενής. Τα εύκαμπτα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους, χάλκινους αγωγούς 
450 V / 750 V μονωμένους με ελαστικό μανδύα με εύκαμπτη μόνωση από ελαστικό κατάλληλο για 
υποβρύχια χρήση. 

Τα εύκαμπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι υπολογισμένα ώστε να δέχονται όλο το ρεύμα 
που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος. 

Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισμού νερού και τροπικά 
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κλίματα. Τα παρεμβύσματα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να είναι τελείως στεγανά. 

Το σώμα των συζευκτήρων θα είναι από αλουμίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό ανθεκτικό στην 
διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασμένο με κρίκους για να κλειδώνει με λουκέτο ώστε να 
αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέμβασης από αναρμόδια άτομα, βανδαλισμού κτλ. 

Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα είναι από 
χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, με χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες ώστε να 
διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύματος / προστασίας της αντλίας κατά την 
αφαίρεσή της. Το κουτί θα είναι πλήρες, με υδατοστεγή παρεμβύσματα για τα καλώδια ρεύματος / 
προστασίας της αντλίας. 

 

4. Καλώδια οργάνων και ελέγχου 

Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώματα ελέγχου θα είναι 
πολύκλωνα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά VDE 0271 ονομαστικής 
διατομής 1,5 mm2 με αριθμημένους κλώνους για σήμανση αναγνώρισης σε όλο το μήκος τους. Στα 
άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι με τα κωδικά στοιχεία τους. Σε σημεία διασύνδεσης 
των αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει διπλούς 
δακτυλίους σημάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθμησης θα σημειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό διάγραμμα 
της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή. 

Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της ομάδας 
καλωδίων οργάνων και ελέγχου μιας μονάδος του εξοπλισμού, τα κιτία αυτά θα είναι κατάλληλα 
για το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρουν δύο σειρές 
ακροδεκτών τύπου κως. 

Όλοι οι εισερχόμενοι αγωγοί θα φέρουν δακτυλίους αναγνωρίσεως με κωδικούς σύμφωνα με τα 
διαγράμματα συνδεσμολογιών. Πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε κυτίου διακλαδώσεως ο 
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη λεπτομερειακά στοιχεία για τα κυτία και προτάσεις 
για τον τρόπο εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Κάθε εργασία εγκαταστάσεως θα αρχίσει μετά από 
την έκδοση έγγραφης έγκρισης από την Υπηρεσία. 

 

5. Καλώδια μεταφοράς δεδομένων 

Για τη μεταφορά των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια με χάλκινους αγωγούς 
μονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων:  

• LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος. 

• UTP-FTP CATEGORY 5 σε εφαρμογές που δεν αναμένονται ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές στη μετάδοση των δεδομένων. 

Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές VDE 0812 
και 0814 και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Λεπτά πολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 

• Μόνωση αγωγών:  Από PVC με κωδικοποίηση χρωματισμών κατά DIN 47100 χωρίς 
επανάληψη χρωμάτων 

• Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη 

• Θωράκιση: Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90% 



 81 

• Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστο κατά  IEC 332.1 

• Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V) 

• Περιοχή θερμοκρασιών: -30C έως 80C 

Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 
IEC DIS 11801 Class D και έχει ως ακολούθως: 

• Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού διαμέτρου 0,5 mm (24 ΑWG) 

• Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) με κωδικοποίηση χρωματισμών 

• Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη με πολύ μικρό βήμα στρέψης. 

• Θωράκιση (FTP μόνο): Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας 
από επικασσιτερωμένο χαλκό. 

• Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1 

• Περιοχή θερμοκρασιών: -30C έως 80C 

Τα καλώδια θα είναι συνεστραμμένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz 

χωρητικότητας 46 pF/m, σύνθετης αντίστασης 100 Ω  15 Ω με απόσβεση 21,98 dB/100 m στα 
100 MHz. 

 

6. Εκτέλεση εργασιών 

6.1 Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 

Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους 
κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, θα 
εφαρμοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων διανομής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των καλωδίων από 
τους τοπικούς υποπίνακες έως τα μηχανήματα που οδεύουν σε δομικά στοιχεία θα είναι 
γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς μονωτική επένδυση, με διάμετρο και πάχος τοιχωμάτων 
σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία μπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες  γαλβανισμένες 
σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο με εκτονωτικά βύσματα. 

Όταν μία μονάδα του εξοπλισμού εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός καλώδια, θα πρέπει να 
ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων από μία κοινή κατεύθυνση 
και ο τερματισμός τους με κανονική σειρά και συμμετρία. 

Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήμανση με τον αριθμό του ο οποίος 
αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν κατάλληλο 
μέγεθος και μορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μετά από πρόταση του Αναδόχου και θα είναι 
στερεωμένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 

Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων από 
υπόγεια κανάλια, οικοδομικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση αφανούς τοποθέτησης όπου 
απαιτείται να σημειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των καλωδίων. Η χρήση πινακίδων 
στερεωμένων με κόλλα απαγορεύεται. 
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Τα σημεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδομικά στοιχεία ή βάσεις εδράσεως πινάκων 
θα στεγανώνονται.  

Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται με κατάλληλο ελαστομερές υλικό και θα φέρει τελικό εξωτερικό 
στρώμα αδιάβροχης εποξειδικής ρητίνης πάχους όχι μικρότερου των 40 mm ή ελαφριάς 
τσιμεντοκονίας κατά περίπτωση. Η εργασία αυτή θα γίνει και για κάθε εφεδρικό άνοιγμα. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την προσωρινή στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως καλωδίου 
από οικοδομικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής για λόγους προστασίας έναντι 
κατακλύσεως. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
να μην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου.  

Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι η 
σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθμοί των φάσεων και τα χρώματα των αγωγών θα διατηρούνται σε 
όλη την εγκατάσταση. 

Οι αγωγοί των καλωδίων χαμηλής τάσεως θα ταυτίζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• 1η Φάση ............................................................................................................... L1 

• 2η Φάση ............................................................................................................... L2 

• 3η Φάση ............................................................................................................... L3 

• Ουδέτερος .................................................................................... N ή μπλε αγωγός 

• Γείωση ............................................................................ πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

Τα μονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης: 

• Φάση ............................................................................................................... Καφέ 

• Ουδέτερος ....................................................................................................... Μπλε 

• Γείωση ............................................................................ Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερματίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή ορειχάλκινους 
δακτυλίους με χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται “κατσάρωμα” με τα 
χέρια ή πένσα. 

Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόμενη μηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα φέρουν 
δακτυλίους με τα χαρακτηριστικά σύμβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή σύνδεση κάθε 
μηχανής. 

Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρμα των 
καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούμενο τμήμα και ο εκτιθέμενος αγωγός ή οπλισμός θα 
καλύπτεται επαρκώς με κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο. 

Τα καλώδια με μόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρμα τους μέσω μηχανικών 
στυπιοθλιπτών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο. Οι στυπιοθλίπτες αυτοί θα είναι 
ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων με οπλισμό από ταινία αλουμινίου, όπου οι 
στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουμίνιο. Οι στυπιοθλίπτες θα εξασφαλίζουν επαρκή στερέωση των 
καλωδίων μέσω του μεταλλικού οπλισμού τους, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και πλήρη σύνδεση 
προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, με ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης προς γη και κατάλληλο 
πλαστικό κάλυμμα μέσω του οποίου θα στεγανώνεται αποτελεσματικά το μεταξύ επενδύσεων του 
καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο. 
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6.2 Εσχάρες στηρίξεως καλωδίων 

Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή γυμνών χάλκινων αγωγών, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, μεταλλικές σχάρες, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτού ή 
κλειστού τύπου κατά περίπτωση, με τα ειδικά εξαρτήματα για τη στήριξη τους. Ο Ανάδοχος θα 
προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει όλες τις απαιτούμενες για την όδευση των καλωδίων εσχάρες. 
Για την επιλογή των εσχάρων στηρίξεως των καλωδίων και των οδεύσεών των θα ληφθούν υπόψη 
τα ακόλουθα: 

• Ο αριθμός των καλωδίων ισχύος αυτοματισμού και ελέγχου, που θα τοποθετηθούν σε κάθε 
εσχάρα, περιλαμβανομένων και των μελλοντικών. 

• Αποφυγή περιοχών όπου θα γίνεται συντήρηση μηχανημάτων, σωλήνων κτλ. και περιοχών 
όπου προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων του έργου. 

• Αποφυγή περιττών διαδρομών. 

• Όδευση των εσχάρων σε μεγάλο ύψος με κατάλληλες καθόδους στις διάφορες 
καταναλώσεις. 

• Όδευση εσχάρων σε οριζόντιες και κάθετες διευθύνσεις κατά το μέτρο του δυνατού. 

Οι εσχάρες οδεύσεως των καλωδίων θα κατασκευασθούν από χαλυβοελάσματα, θα φέρουν 
ομοίου τύπου στοιχεία σύνδεσης και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής τους. Θα ακολουθούν το παρακάτω διαστασιολόγιο: 

Διαστασιολόγιο εσχαρών οδεύσεως 
 

Διαστάσεις [mm] 100 x 50 200x 50 300x 50 400x 50 500 x 50 600x 50 

Πάχος ελάσματος [mm] 1,00 1,50 2,00 

Οι καμπύλες και τα τεμάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιημένη μορφή και οι 
εσωτερικές ακτίνες καμπυλότητας δεν θα είναι μικρότερες από 300 mm. Το σύστημα των εσχάρων 
θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NEMA VE-1 και οι τιμές φόρτισης θα 
υπολογιστούν σύμφωνα με το DIN 4114 με συντελεστή ασφαλείας 1,7 κατ’ ελάχιστο. Το 
γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με το DIN EN 10412 με βάρος επικάλυψης 350 g/m2. Οι σχάρες θα 
είναι προγαλβανισμένες  με τη μέθοδο SENDZIMIR Z 275 σύμφωνα με το DIN 17162. 

Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα επίπεδο και στις 
κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται εξασφαλίζοντας ότι το 30% της 
επιφανείας του θα παραμένει κενό (εφεδρεία).  

Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες με τη βοήθεια μονωτικών ιμάντων, οι οποίοι θα 
βιδώνονται επάνω στην εσχάρα με πλαστικούς κοχλίες και ροδέλες. Θα  στερεώνονται ανά 
διαστήματα τέτοια που θα εξασφαλίζουν μια καθαρή και τακτοποιημένη εγκατάσταση. 

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετημένες εσχάρες, όπου πρέπει να  
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των καλωδίων, ώστε να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανομή των φορτίων. Τα καλώδια που οδεύουν επάνω σε 
κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο ασφαλή ανά διαστήματα το πολύ 600 mm. 

Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχάρων θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο εν θερμώ 
χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm μεγαλύτερο από 
το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι υπολογισμένα για μέγιστο φορτίο 50 kg. Οι 
αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε οι μεν σχάρες πλάτους 100 mm – 300 mm να 
δέχονται φορτίο 100 kp/m ενώ οι σχάρες πλάτους 400 mm – 600 mm φορτίο 200 kp/m. Σε κάθε 
περίπτωση, η μεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 1.200 mm. Η 
στερέωση των βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το μέγιστο φορτίο της εσχάρας.  
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Γενικά η κατασκευή των εσχάρων θα είναι πολύ επιμελημένη και θα γίνει με τρόπο που θα 
επιτρέπει μικρή δύναμη πάνω σε αυτές χωρίς παραμορφώσεις των σχαρών, των βραχιόνων και 
των ορθοστατών. 

Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους τουλάχιστον 3 mm 
διπλού «π» μονοί ή διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εσχάρων. Για εσχάρες  πλάτους 
μεγαλύτερου από 200 mm μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορθοστάτες μορφής. Οι ορθοστάτες 
αυτοί θα αναρτώνται από την οροφή και για την στήριξή τους  θα χρησιμοποιηθούν κοινά βύσματα 
μεταλλικά με τις κατάλληλες βίδες. 

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχάρων, των ειδικών τεμαχίων κτλ. θα 
είναι ειδικής μορφής για να μην τραυματίζονται τα καλώδια και πρέπει να είναι 
επιψευδαργυρωμένες. 

6.3 Κουτιά διακλάδωσης 

Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασμένα από PVC, ιδίων προδιαγραφών 
κατασκευής με τους ευθύγραμμους σωλήνες, με κάλυμμα πρεσσαριστό ή βιδωτό που θα 
εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή τους με τους σωλήνες θα γίνεται πάντοτε μέσω των 
ειδικών ρακόρ σύνδεσης. Τα κουτιά θα είναι διαστάσεων 62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 
91 mm x 91 mm και 100 mm x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ 55. 

Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβοέλασμα πάχους 3 mm γαλβανισμένα ή 
από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, τετράγωνα ή ορθογώνια, 
κατάλληλα για σύνδεση με χαλύβδινους σωλήνες καλωδίων. Οι διαστάσεις τους θα είναι επαρκείς 
για την άνετη σύνδεση των καλωδίων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα τσακίσματα. 

6.4 Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαμπτες, πρέπει να γίνουν σύμφωνα 
με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 23, ΙΕC 614. 

Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ 
(εντός και εκτός) μέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες και 
θα εγκαθίστανται με πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτημάτων όπως στις υδραυλικές συνδέσεις. Θα είναι 
σύμφωνοι με το ΙΕC 423, με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 1,5 mm. Κουρμπάρισμα των σωλήνων 

επιτρέπεται μόνο μέσω καταλλήλου κουρμπαδόρου για γωνίες άνω των 90. Οι γωνίες 90 θα 
γίνονται με έτοιμες καμπύλες. Η σύνδεσή τους με τα κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται στεγανά με 
περικόχλια μέσα – έξω. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς 
ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης. 

Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή χωνευτές ή 
θαμμένες στο πάτωμα κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε καθαρούς και απλούς σχηματισμούς, 
που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για μελλοντικές σωληνώσεις προς όλους τους ηλεκτρικούς 
πίνακες. Στα σημεία που τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι σωληνώσεις θα καλυφθούν 
κατάλληλα. 

Οι ευθύγραμμοι πλαστικοί σωλήνες για εμφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, κατάλληλοι για 
εμφανή εγκατάσταση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και 
799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι από οξέα κτλ. και υψηλής αντοχής σε υπεριώδη 
ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτημάτων όπως καμπύλες, μούφες, κολάρα, 
ρακόρ κτλ. 

Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των 
δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο. 

Τα ελάχιστα πάχη σε σχέση με τις διαμέτρους θα είναι τα εξής: 
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Ελάχιστα πάχη σωληνώσεων σε σχέση με τις διαμέτρους 

Διάμετρος 
[mm] 

20 25 32 40 50 100– 160 200 

Πάχος [mm] 1,55 1,80 2,1 2,30 2,85 4,00 6,00 

Οι χαλυβοσωλήνες σπιράλ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση μηχανημάτων και 
οργάνων με τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης. Οι σωλήνες θα είναι ανοξείδωτοι, επενδεδυμένοι 
με μανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης. 

Οι διάμετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν με βάση τον αριθμό των καλωδίων 
που πρόκειται να διέλθουν μέσα απ’ αυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 364, ή 
όπως απαιτηθεί για κάποια συγκεκριμένη θέση, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα υπάρξει 
διάμετρος σωλήνα μικρότερη από 20 mm. 

Οι χωνευτές σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν μέσα σε ψευδοροφές θα φέρουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώματα, τους διακόπτες, τους 
ρευματοδότες κτλ. 

Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον 
εξαερισμό και την αποστράγγιση τους. Οι καμπύλες θα γίνονται από την ίδια τη σωλήνωση. κυτία 
διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σημεία. 

Ολόκληρο το σύστημα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί με επιμέλεια και θα 
απομακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση των καλωδίων μέσα 
από αυτό. 

Στα σημεία όπου οι σωλήνες συνδέονται με κουτιά διακοπτών, θα φέρουν ειδική κοχλιοτομημένη 
υποδοχή, η οποία όταν σφιχτεί θα είναι πρόσωπο με την εξωτερική παρειά του κουτιού. Οι 
σωλήνες θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί με τη βοήθεια ενός μπρούτζινου, εσωτερικώς 
κοχλιοτομημένου δακτυλίου, ο οποίος θα βιδώνεται από το εσωτερικό του κουτιού επάνω στην 
κοχλιοτομημένη υποδοχή της σωληνώσεως. Η στερέωση των σωλήνων επάνω στο κουτί με 
χρήση κοχλιοτομημένων δακτυλίων απ’ ευθείας χωρίς χρήση της κοχλιοτομημένης υποδοχής 
επιτρέπεται.  

Όλα τα εκτεθειμένα στον αέρα τμήματα των σπειρωμάτων, θα υποστούν ψυχρό γαλβάνισμα μετά 
την εγκατάστασή των. 

Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήματα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Διαστήματα επίτοιχων σωληνώσεων 

Διάμετρος [mm] 20 25 30 

Διάστημα [m] 2,50 2,00 1,20 

Στα σημεία καμπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσματικά σε απόσταση 225 mm 
εκατέρωθεν της καμπύλης. Στα σημεία συνδέσεων ή απότομων αλλαγών κατεύθυνσης και σε 
πρόσθετα σημεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά 
κουτιά συνδέσεως. Σε μεγάλου μήκους γραμμές θα τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κουτιά 
με θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισμένες στα 
δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς ενδιάμεσα κουτιά συνδέσεως, θαμμένα στο δάπεδο. 
Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα με χαλύβδινο κάλυμμα. 

Στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρμούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά κουτιά 
σύνδεσης, που θα μπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. Τα κουτιά αυτά θα φέρουν 
εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως μέσω των οποίων θα συνδέονται προς το σύστημα γειώσεως 
με καταλλήλου διατομής πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των σωληνώσεων οι οποίες 
εγκιβωτίζονται σε μπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το μπετόν με κατάλληλες 
ορειχάλκινες τάπες. 
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Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες 
κτιρίων. 

Τα καλύμματα των εξαρτημάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα στερεώνονται στη 
μέση των με ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτημα θα συνοδεύεται και από ένα 
παρέμβυσμα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό.  

Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την εύκολη 
αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεμβάσεις στα οικοδομικά στοιχεία και 
μερεμέτια. 

Στις σωληνώσεις προστασίας μονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών, 
διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη δύο φάσεων. 

Οι σωληνώσεις προστασίας υπογείων καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα φρεάτια, θα πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC με κατάλληλες συνδέσεις. 

• Θα χρησιμοποιηθούν μόνο χαλύβδινοι σωλήνες διαμέτρου 100 mm και 150 mm με πάχος 
τοιχώματος 6 mm και διαμέτρου 200 mm με πάχος τοιχώματος 8 mm ή σωλήνες από PVC 
6 atm αντίστοιχων διαμέτρων. 

• Θα προβλεφθεί 20% εφεδρεία σωλήνων για κάθε όδευση και εν πάση περιπτώσει όχι 
λιγότερη από ένα σωλήνα ανά όδευση. 

• Θα χρησιμοποιηθούν μόνο ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων και οι αλλαγές κατευθύνσεως 
θα γίνονται με φρεάτια, με μόνη εξαίρεση τις καμπύλες 90° για την είσοδο σε κτίρια. Όπου 
χρησιμοποιούνται τέτοιες καμπύλες, η ακτίνα καμπυλότητας θα είναι 800 mm για σωλήνες 
διαμέτρου 100 mm και 1.000 mm για σωλήνες διαμέτρου 150 mm και 200 mm. 

• Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων σε διασταυρώσεις με οδούς θα επεκτείνονται ένα μέτρο 
τουλάχιστον εκατέρωθεν της οδού. 

Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 800 mm για αγωγούς 
χαμηλής τάσεως. Σε περιπτώσεις που τα καλώδια περνούν σε ευθεία γραμμή μέσα από τα 
φρεάτια οι ελάχιστες διαστάσεις τους θα είναι 800 mm x 600 mm. Σε περιπτώσεις που το καλώδιο 
αλλάζει κατεύθυνση, οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου θα είναι 800 mm x 800 mm. Σε κάθε 
περίπτωση οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι επαρκείς για να πραγματοποιείται η ελάχιστη 
απαιτητή ακτίνα καμπυλότητας κάθε καλωδίου. 

Το φρεάτιο θα έχει δυνατότητα αποστραγγίσεως και θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυμμα βαρέως τύπου. 
Θα υπάρχουν ενδιάμεσα φρεάτια ανά 30 το πολύ μέτρα και 5 το πολύ μέτρα πριν από την 

κατάληξη σε καμπύλη 90. 

Μετά από την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων και μέχρι την τοποθέτηση των 
καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να μην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες ύλες. 

Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως με κατάλληλα μέσα 
τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να αποφευχθεί η είσοδος 
υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων. 

Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση μιας κατανάλωσης απαιτεί μη σταθερή σύνδεση (κινητήρες 
κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο μεταξύ του πέρατος της σταθερής σωλήνωσης και του 
κιβωτίου συνδέσεως τμήμα του με εύκαμπτο προστατευτικό σωλήνα από PVC ή εύκαμπτο 
χαλυβδοσωλήνα επενδυμένο εσωτερικά με PVC. 

Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα 
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πραγματοποιηθεί μέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτημάτων προσαρμογής. Το μήκος 
της εύκαμπτης σωλήνωσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 mm.  

Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούμενης κατανάλωσης θα συνδέεται μέσω ξεχωριστού 
αγωγού γειώσεως με τη γείωση της σταθερής προστατευτικής σωλήνωσης. Απαγορεύεται η 
χρησιμοποίηση του εύκαμπτου χαλύβδινου αγωγού, ως στοιχείου γειώσεως.  

6.5 Oικοδομικές εργασίες 

Ο Ανάδοχος θα σημειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση 
και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στηρίξεως. Οι διανοίξεις και 
επαναπληρώσεις με μπετόν καθώς και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας και των σοβάδων 
αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες, π.χ. 
σκαψίματα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που απαιτούνται για την στερέωση των 
καλωδίων, των εσχάρων και των σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων κατά τρόπο που δεν θα 
βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδομικού μέρους του έργου. 

 

7. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα 
εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών για παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου των καλωδίων, κάθε 
τύπου, των σωλήνων προστασίας τους, των εσχάρων στηρίξεως κτλ. υλικών και 
μικροϋλικών στήριξης και όδευσης. 

• τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων και επανεπίχωσής τους. 

• τις εργασίες τοποθέτησης των καλωδίων, των σωλήνων προστασίας τους και των 
εσχάρων, περιλαμβανομένων δαπανών για τη διάτρηση και αποκατάσταση δομικών 
μερών, 

• τις κάθε είδους δοκιμές, ελέγχους και ρυθμίσεις. 

 

8. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Τα δίκτυα καλωδιώσεων χαμηλής τάσης, οργάνων και ελέγχου δεν πληρώνονται με ιδιαίτερα 
Άρθρα του Τιμολογίου, αλλά περιλαμβάνονται σε επιμέρους Άρθρα. Ειδικότερα: 

• Οι εσωτερικές καλωδιώσεις των πινάκων δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη 
περιλαμβάνεται στο Άρθρο Τιμολογίου «Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιοστασίων» του 
αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα διανομής. 

• Οι καλωδιώσεις τροφοδότησης των μηχανημάτων δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική 
δαπάνη περιλαμβάνεται στο Άρθρο Τιμολογίου «Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση 
αντλιοστασίων» της αντίστοιχης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.  

• Όλες οι καλωδιώσεις των ασθενών ρευμάτων αυτοματισμού περιλαμβάνονται στο Άρθρο 
Τιμολογίου «Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων» του αντίστοιχου συστήματος 
αυτοματισμού και ελέγχου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού (hardware), ο οποίος θα 
εγκατασταθεί για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη του αντίστοιχου λογισμικού 
(software). 

 

2. Γενικά 

Βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την άνευ επεμβάσεως του 
προσωπικού λειτουργία των αντλιοστασίων και την προστασία των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων έναντι λειτουργίας σε μη επιτρεπτές συνθήκες. 

Οι προγραμματιζόμενες μονάδες αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC) 
μπορούν να είναι είτε συμπαγείς μονάδες (compact) είτε μονάδες που απαρτίζονται από ένα 
σύνολο επιμέρους μονάδων (modular). 

Όλα τα τμήματα του επί μέρους εξοπλισμού πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και πρέπει να 
είναι βιομηχανικά προϊόντα κατασκευαστών πιστοποιημένων κατά ISO 9001 από επίσημο 
οργανισμό πιστοποίησης, με αποδεδειγμένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόμοια έργα και 
έγκριση CE. 

Το σύστημα ελέγχου και αυτομάτου λειτουργίας κάθε αντλιοστασίου θα πρέπει να λειτουργεί 
αυτόνομα και να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αμφίδρομης επικοινωνίας με κεντρικό σύστημα 
παρακολούθησης. Σε κάθε σφάλμα λειτουργίας του αντλιοστασίου θα πρέπει να μεταδίδεται 
συναγερμός με ασύρματο τρόπο π.χ. SMS. 

 

3. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) τύπου compact 

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές του τύπου αυτού θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
ελάχιστες απαιτήσεις: 

• Τάση λειτουργίας 12 ή 24 V DC ή εναλλακτικά 230V AC. 

• Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C έως +55°C. 

• Σχετική υγρασία περιβάλλοντος για λειτουργία 5%...95%. 

• Τουλάχιστον τέσσερις επαναλήψεις της προσπάθειας επικοινωνίας σε περίπτωση 
αδυναμίας. 

• Επικοινωνία πραγματικού χρόνου (Real Time). 

• Ελάχιστος αριθμός ψηφιακών εισόδων (γαλβανικά απομονωμένων): 12 

• Ελάχιστος αριθμός ψηφιακών εξόδων (γαλβανικά απομονωμένων τύπου ρελέ): 4 

• Σειριακές θύρες RS 232 / RS 485 με ταχύτητα 9,6 kBit/sec  
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• Ελάχιστη εμβέλεια επικοινωνίας: 2km 

• Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα 35mm (DIN rail). 

• Ενδεικτικά λειτουργίας. 

• Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση σύμφωνη με EN 55022 Class B. 

• Δυνατότητα προγραμματισμού με υπολογιστή για αλλαγές στις παραμέτρους του 
προγράμματος. 

• Λειτουργίες αυτοελέγχου. 

 

4. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) τύπου modular 

Κάθε αντλιοστάσιο αποτελεί έναν Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου (ΠΣΕ). Κάθε ΠΣΕ είναι μία 
προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC) η οποία 
αποτελείται από ανεξάρτητες, εναλλάξιμες κάρτες (modular system). Ειδικότερα για την 
επικοινωνία-διασύνδεση με το περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το 
PLC θα διαθέτει τυποποιημένες κάρτες (modules): 

• ψηφιακών εισόδων (DI) για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF από επαφές 
RELAY ελεύθερες δυναμικού. Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα είναι των 16 εισόδων 
τουλάχιστον η κάθε μία και θα λειτουργούν στα 24 V DC. Θα υπάρχει δε γαλβανική 
απομόνωση με το εσωτερικό κύκλωμα του προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC). 

• ψηφιακών εξόδων (DΟ) για την αποστολή εντολών σε κατάλληλες μονάδες. Οι κάρτες 
ψηφιακών εξόδων θα είναι των 16 εξόδων τουλάχιστον η κάθε μία και θα λειτουργούν στα 
24 V DC. Η δυνατότητα εξόδου της κάθε εισόδου θα είναι 250 mA. Η κάρτα θα 
αυτοπροφυλάσσεται από υπερεντάσεις και υπερτάσεις και θα έχει γαλβανική απομόνωση 
από το εσωτερικό κύκλωμα του PLC. 

• αναλογικών εισόδων (AI) για την συλλογή μετρήσεων από όργανα τα οποία παρέχουν 
αναλογικό σήμα. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα είναι 2 ή 8 εισόδων με γαλβανική 
απομόνωση κάθε εισόδου από το εσωτερικό κύκλωμα του PLC και ανάλυση 12 bit 
τουλάχιστον.  

• αναλογικών εξόδων (AΟ) για την ρύθμιση ειδικών μονάδων. Οι κάρτες αναλογικών εξόδων 
θα είναι 2 ή 4 εξόδων με λειτουργία στην περιοχή 0/4...20 mA με ανάλυση 11 bit 
τουλάχιστον, με προστασία έναντι βραχυκυκλώματος και γαλβανική απομόνωση από το 
εσωτερικό κύκλωμα του PLC. Όλα τα καλώδια που φτάνουν στα PLC απαγορεύεται να 
συνδέονται απ’ ευθείας στις κάρτες, αλλά θα τερματίζουν σε αριθμημένες κλεμμοσειρές του 
κάθε πίνακα. 

Εκτός από τα παραπάνω, τα PLC θα έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης και προγραμματισμού από 
έναν φορητό Η/Υ.  

Όλα τα PLC θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και θα διαφέρουν μόνο ως προς το πραγματικό 
πλήθος των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες 
κάθε εγκατάστασης. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι δυνατόν να "φορτωθεί" σε όλα χωρίς μεταφράσεις 
(source code compatible) 

Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα PLC με διαθέσιμη εφεδρεία +20% σε σημεία ελέγχου για να 
καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες.  

Ο Ανάδοχος (πριν την θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) πρέπει να παραδώσει 
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στην Υπηρεσία για κάθε μία έως δέκα (10) ίδιες εγκατεστημένες κάρτες (ψηφιακές ή αναλογικές) 
μία (1) επιπλέον ως ανταλλακτικό και μία (1) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU). 

Όλα τα προγράμματα θα είναι γραμμένα σε μη πτητικό μέσο (non volative) EPROM, EEPROM, 
FLASH EPROM, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση μπαταρίας για την συντήρηση των 
δεδομένων. Μόνο για το ρολόι πραγματικού χρόνου θα είναι απαραίτητη η μπαταρία. 

Κάθε PLC πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα προγράμματα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να μπορούν να αποθηκευτούν 
εναλλακτικά σε μνήμη RAM, EPROM ή EEPROM. Η εναλλακτική τοποθέτησή τους θα 
πρέπει να γίνεται με απλό και γρήγορο τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή 
μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. 

• Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να μπορεί να επεκτείνεται με 
πρόσθεση ανεξάρτητων μονάδων εισόδου / εξόδου (modular). Η επέκταση του ελεγκτή θα 
πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της 
συσκευής σε εργαστήριο. 

• Η μνήμη του ελεγκτή θα πρέπει να έχει μέγεθος 48 bytes τουλάχιστον. 

• Ο τυπικός χρόνος σάρωσης θα πρέπει να είναι μικρότερος από 1 ms/kb. 

• Η οργάνωση των προγραμμάτων λειτουργίας του ελεγκτή θα γίνεται με προγράμματα 
δομημένα σε ενότητες. 

• Ο ελεγκτής θα είναι σύμφωνος με το IEC 1131 και θα υποστηρίζει τουλάχιστον τις 
παρακάτω εντολές: 

o Δυαδικές λογικές πράξεις (AND, OR, NOT) 

o Σύγκριση για ισότητα, ανισότητα, μεγαλύτερο, μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο, 
μικρότερο ή ίσο 

o Αριθμητικές πράξεις (16 bit πράξεις μέχρι και εύρεση τετραγωνικής ρίζας) 

o Απαρίθμηση 

o Set/Reset εσωτερικών σημαίων και εξόδων 

o Ολίσθηση κατά θέσεις δεξιά ή αριστερά 

o Χρονικά καθυστέρησης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, παλμού  

o Σύγκριση 

o Μανδάλωση (RS, Flip-Flop) 

o Διακλάδωση υπό συνθήκη και χωρίς συνθήκη 

o Πράξεις επί πινάκων 

o Μεταφορά ελέγχου σε υποπρογράμματα 

o Στιγμιαία διέγερση των εξόδων (pulse output) 

o Κατά τον προγραμματισμό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται λογικές 
εκφράσεις, οι οποίες να περιέχουν συνδυασμό όλων των παραπάνω εντολών, υπό 
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την μορφή παρενθέσεων 

• Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 64 απαριθμητές για εσωτερικά γεγονότα 
και τουλάχιστον 128 εσωτερικά χρονικά για μέτρηση περιόδων. 

• Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 2048 εσωτερικές σημαίες για εσωτερικά 
γεγονότα ή δεδομένα, να έχει μπαταρία για διατήρηση των στοιχείων της RAM και 
ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου. 

• Ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής θα διαθέτει θύρα σύνδεσης με φορητό μικροϋπολογιστή 
(συσκευή προγραμματισμού) για επιτόπιο ή από απόσταση: 

o On line προγραμματισμό ή αλλαγή παραμέτρων 

o Οn line παραγωγή διαγνωστικών μηνυμάτων για αντιμετώπιση σφαλμάτων 

• Θα παρέχει ένδειξη καταστάσεως κάθε ψηφιακής εισόδου/εξόδου με LED και δυνατότητα 
προσομοίωσης (simulation) κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου/εξόδου. 

• Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα έχουν τάση εισόδου 24 V DC και προστασία από 
υπερτάσεις. 

• Οι ψηφιακές έξοδοι θα είναι 24 V DC κατ' ελάχιστον 250 mA, ενώ οι αναλογικές είσοδοι θα 
διαθέτουν διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 12 bits, προστασία από 
υπερτάσεις, ανίχνευση κομμένου καλωδίου αισθητηρίου και δυνατότητες επιλογής (π.χ. με 
jumpers) του αναλογικού σήματος (π.χ. 0/4...20 mA, ±10 V κτλ.). 

• Η κάρτα σειριακής επικοινωνίας RS 232 είτε RS 485 C/TTY του PLC θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

o Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 9600 bits/sec 

o Μηνύματα είτε σταθερού είτε μεταβλητού μήκους (μέχρι 255 bytes) 

o Ύπαρξη επιπρόσθετου ελέγχου επεκτεταμένης ισοτιμίας (parity), δηλαδή έλεγχος 
ισοτιμίας όχι μόνο σε επίπεδο byte αλλά και σε επίπεδο μηνύματος. 

o Στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας πρέπει να επαναλαμβάνονται οι 
προσπάθειες (πλήθος προσπαθειών και ρυθμός επανάληψης καθοριζόμενο από 
τον χρήστη) και επιπλέον να προσδιοριστούν το συγκεκριμένο είδος σφάλματος 
επικοινωνίας. 

o Ύπαρξη δυνατότητας προγραμματισμού της προτεραιότητας κάθε συσκευής για την 
αποφυγή συγκρούσεων στην περίπτωση ταυτόχρονης εκπομπής. 

 

5. Τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) 

Αυτή η μονάδα προβλέπεται για συνεχή λειτουργία μόνο (ON-LINE). Η μονάδα δηλαδή θα 
βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία και θα τροφοδοτεί τα φορτία που θα συνδεθούν σ’ αυτήν 
αντλώντας ενέργεια είτε από τις μπαταρίες του είτε από τον ανορθωτή της μονάδας. 

Σε περίπτωση βλάβης του μετατροπέα DC/AC πρέπει αυτός να διακόπτεται τόσο από το συνεχές 
όσο και από το εναλλασσόμενο ρεύμα. Αυτόματη επαναφορά του μετατροπέα DC/AC που 
παρουσιάζει βλάβη αποκλείεται. Σε περίπτωση βλάβης του μετατροπέα DC/AC ο αντίστοιχος 
ανορθωτής θα συνεχίζει να συντηρεί τη συστοιχία των συσσωρευτών. 



 92 

Το σύνολο της εν λόγω εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα είναι αντιπαρασιτικού βαθμού Ν 
και VDE 0875/7.71. 

Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ΔΕΗ ή πτώσης τάσης, οι καταναλωτές τροφοδοτούνται 
από τον μετατροπέα αδιάλειπτα (χωρίς διακοπή λόγω μεταγωγής). 

Η μονάδα θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Τάση τροφοδοσίας (εισόδου) 230V AC / 50-60Hz, ± 5% του ονομαστικού 

• Τάση εξόδου 230V AC / 50, ± 5% του ονομαστικού 

• Ονομαστική ισχύς εξόδου 500 VA 

• Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +40°C και σχετική υγρασία 0% έως 95% 

• Αντικεραυνική προστασία σύμφωνη με το πρότυπο ANSI/IEEE C62.41 Category A & B και 
ANSI/IEEE C62.45 

Ο φορτιστής μπαταρίας θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος ανορθωτής με xαρακτηριστική ΙU - 
σύμφωνα με το DΙΝ 41773, με τάση εισόδου 1 x 230 V, 50 Hz , ± 10%., σταθερή τάση και ρεύμα 
εξόδου με απόκλιση ± 5% του ονομαστικού, αυτόματη φόρτιση της συστοιχίας των μπαταριών 
μετά την επαναφορά του δικτύου με συνεχή έλεγχο της φόρτισης των μπαταριών. Θα διαθέτει 
ενδεικτική λυχνία ένδειξης φόρτισης της συστοιχίας των συσσωρευτών και ενδεικτική λυχνία 
εκφόρτισης αυτών (κατά την διάρκεια επαναφοράς της τάσης του δικτύου). Όλα τα μέρη θα είναι 
γειωμένα. 

Οι συστοιxίες συσσωρευτών θα είναι μολύβδου, κλειστού τύπου (No maintenance), ονομαστικής 
τάσης 12 V ή 24 V, πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα όπως πλαίσια στήριξης κλπ. ελάχιστου χρόνου 
ζωής 5 έτη πιστοποιούμενου με ανάλογα έγγραφα από τον κατασκευαστή. 

Πάνω στην συσκευή θα υπάρχει ειδικός διακόπτης ο οποίος θα τη θέτει εντός ή εκτός λειτουργίας. 
Επίσης η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί με σύστημα τηλεελέγχου παρέχοντας σ’ 
αυτό ψηφιακά σήματα «Λειτουργία από μπαταρίες» και «Βλάβη της μονάδας». 

Επί τόπου του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατ’ ελάχιστον η δοκιμή διακοπή 
τροφοδοσίας εισόδου και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό με ευθύνη του Αναδόχου. Σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας μετά την θέση σε λειτουργία η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον 
Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιμές όσων έχουν σχέσεις με την δυσλειτουργία. Οι δοκιμές αυτές 
θα γίνουν με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

6. Συσκευές επικοινωνίας από απόσταση (GSM modem) 

Οι συσκευές αυτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες, χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, μπορούν να αποστείλουν μικρά μηνύματα κειμένου (SMS) σε κάποιους αριθμούς 
κινητών τηλεφώνων ενημερώνοντας τον κάτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για κάποια κρίσιμα 
προβλήματα ή καταστάσεις στην λειτουργία κάποιου σταθμού. 

Οι συσκευές αυτές διασυνδέονται με το PLC του σταθμού και ελέγχονται απ’ αυτόν σχετικά με το 
πότε και σε ποιόν αποδέκτη θα στείλουν μήνυμα SMS. Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
ελάχιστες απαιτήσεις: 

• Δυνατότητα σύνδεσης και με τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (συχνότητες 900MHz και 
1800MHz). 

• Δυνατότητα αυτόματου «Login» με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με το οποίο 
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συνεργάζονται σε περίπτωση διακοπής και επανόδου της τάσης τροφοδοσίας τους. 

• Δυνατότητα αποθήκευσης του αριθμού «ΡΙΝ» της κάρτας SIM την οποία χρησιμοποιούν 
για την σύνδεση τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

• Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας τους με παλμούς (καθορισμένης διάρκειας και 
αριθμού) σε ειδικές για τον σκοπό αυτό εισόδους και μέσω σειριακής θύρας με 
πρωτόκολλο RS232 (v.24/v28) και baud rate τουλάχιστον 19.200bps από τον μικροελεγκτή 
με τον οποίο συνεργάζονται. 

• Ισχύς εξόδου του πομπού του μόντεμ: 2W για το δίκτυο των 900MHz, 1W για το δίκτυο των 
1.800MHz. 

• Δυνατότητα οπτικού ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας τους με ενδεικτικές λυχνίες για τις 
ακόλουθες τουλάχιστον καταστάσεις: ένδειξη τροφοδοσίας, ένδειξη σύνδεσης με το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη αποστολής 
δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

 

7. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), οι καλωδιώσεις του συστήματος ελέγχου, η 
ανάπτυξη λογισμικού, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο Άρθρο 
Τιμολογίου «Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου» του αντιστοίχου αντλιοστασίου, στο οποίο 
εγκαθίστανται. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• Την προσκόμιση και εγκατάσταση των PLC, των συστημάτων μέτρησης στάθμης κλπ που 
θα εγκατασταθούν σε κάθε αντλιοστάσιο και δεξαμενή. 

• Τη διασύνδεση των παραπάνω μεταξύ τους και με το σύστημα ελέγχου. 

• Τον προγραμματισμό τους. 

• Τις δαπάνες για κάθε είδους ελέγχους, ρυθμίσεις και δοκιμές. 

 

8. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση γίνεται σε ένα τεμάχιο πλήρως αναπτυγμένου και εγκατεστημένου συστήματος 
αυτοματισμού μετά τους ελέγχους και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Η πληρωμή θα γίνει με βάση την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου για κάθε αντλιοστάσιο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις γειώσεις των κτιρίων, των ηλεκτρικών πινάκων των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και του λοιπού εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και για την προστασία ατόμων που 
έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με αυτές. Περιλαμβάνει: 
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• Τη θεμελιακή γείωση των κτιρίων 

• Τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

• Τις γειώσεις των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων. 

 

2. Γενικά 

Όλα τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τα μεταλλικά στοιχεία των κτιρίων, ο 
εξοπλισμός, οι μεταλλικοί πίνακες, οι εσχάρες, τα στηρίγματα σε θύρες και γενικά κάθε μεταλλικό 
στοιχείο του έργου, το οποίο δε βρίσκεται κανονικά υπό τάση, θα πρέπει να γειωθεί 
αποτελεσματικά. 

Η γείωση των κινητών μερών (π.χ. οι θύρες των πινάκων) πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, 
ώστε να εξασφαλίζεται η γείωσή τους σε οποιαδήποτε θέση λαμβάνουν κατά την κανονική τους 
λειτουργία. Η γείωση των κινητών μερών θα γίνει με τη βοήθεια εύκαμπτων αγωγών γειώσεως 
που θα γεφυρώνουν τα κινητά μέρη με τα σταθερά ή τους σταθερούς αγωγούς γειώσεως. 

Για την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας κάθε οικίσκου προβλέπεται ξεχωριστό σύστημα 
γειώσεως. 

 

3. Θεμελιακή γείωση 

Η θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται στο αρχικό στάδιο των νεοαναγειρόμενων κτιρίων, υπό μορφή 
κλειστού δακτυλίου στην περίμετρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση της θεμελιακής γειώσεως γίνεται 
σύμφωνα με το DIN 18015 και την Υ.Α. 6242/185  (ΦΕΚ 1525/31-12-73).  

Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται κατακόρυφα, ώστε η μεγάλη διάσταση της ταινίας να είναι κάθετη 
προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας γίνεται με ειδικά στηρίγματα (ορθοστάτες) 
που τοποθετούνται ανά 2 m. Επί της ταινίας και των ορθοστατών τοποθετείται στρώμα 
σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) πάχους 100 mm, ώστε να έχει μηδενική διάβρωση, 
μηχανική αντοχή και ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως. 

Όσον αφορά τις συνδέσεις μεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα γίνονται με 
ειδικά τεμάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιμη συνέχεια. Όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής πρέπει 
εντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέματος να γεφυρωθούν τα τμήματα της θεμελιακής γείωσης με 
κατάλληλα διαστολικά ελάσματα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιμη συνέχεια. Οι 
διακλαδώσεις ή κατά μήκος συνδέσεις αυτής πρέπει να γίνονται με μηχανικό σύνδεσμο 
(σφικτήρα). 

Η εκλογή των υλικών γίνεται με βάση την προστασία της θεμελιακής γείωσης έναντι διαβρώσεως 
και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεμελιακής γείωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ταινία 
χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) κατά DIN 48801 διατομής 
30 mm x 3,5 mm = 105 mm2. Χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα πρέπει να είναι και όλα τα 
ειδικά τεμάχια κατασκευής της θεμελιακής γείωσης, ήτοι: 

• οι ορθοστάτες ή στηρίγματα ταινίας 

• οι σύνδεσμοι διακλαδώσεων ή κατά μήκος συνδέσεων 

• οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και  

• οι συνδετήρες ταινίας και οπλισμού θεμελίων. 
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4. Γείωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% 
σε σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.  

Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι μεμονωμένοι αγωγοί της αυτής μόνωσης 
και κατασκευής με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος. 

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως με τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου 
ασφαλείας και κατασκευασμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους 
γειώσεως. 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η διατομή των αγωγών γείωσης, εφ’ όσον οι αγωγοί του 
κυκλώματος έχουν διατομή μικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής διατομής. Εάν οι αγωγοί 
του κυκλώματος έχουν διατομή 16 ως 35 mm2, ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2, ενώ, για 
διατομές αγωγών κυκλωμάτων μεγαλύτερες από 50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή 
τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος. 

Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (μπλεντάζ) θα χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η μεταλλική συνέχεια 
των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών κατασκευών, των εσχάρων κτλ. και στις συνδέσεις 
μεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις κατασκευές ή τις συσκευές που υπόκεινται σε 
κραδασμούς ή διαστολές. Η πλεξίδα πρέπει να είναι από γυμνό κασσιτερωμένο χαλκό, επίπεδη, 
πολύ εύκαμπτου τύπου. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται εξ’ ολοκλήρου στον αέρα και 
το μήκος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5 cm - 20 cm.  

Ο αγωγός γείωσης κατά τη διέλευση των δομικών στοιχείων του έργου καθώς και τις υπαίθριες 
μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα κτλ), θα είναι J1VV (NYY) διατομής 35 mm2. 

Οι απλοί, ενός πεδίου, πίνακες θα φέρουν έναν ακροδέκτη γειώσεως ή ένα ζυγό γειώσεως. 
Πίνακες με περισσότερα του ενός πεδία θα φέρουν συνεχή ζυγό γειώσεως, ο οποίος θα διατρέχει 
όλο το μήκος τους. Ο ζυγός γειώσεως θα φέρει δύο συνδέσμους για τη σύνδεσή του με τον 
κεντρικό ακροδέκτη της εγκατάστασης γειώσεως. Η γείωση των θυρών θα γίνεται με ξεχωριστό 
αγωγό. Γείωση μέσω του στροφείου της θύρας δεν επιτρέπεται. 

Η αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως του ζυγού γειώσεως και των συνδέσεων, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από αυτή του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή το μέγιστο ρεύμα που αντιστοιχεί στη στάθμη 
βραχυκυκλώσεως του συστήματος. Η ανύψωση της θερμοκρασίας του ζυγού και των συνδέσεων 
υπό συνθήκες βραχυκυκλώματος δεν πρέπει να προκαλεί καταστροφή των συνδέσεων ή 
οποιουδήποτε στοιχείου του εξοπλισμού προς το οποίο συνδέονται. Οι κοχλίες και οι ακροδέκτες 
γειώσεως θα είναι από χαλκό και η διάμετρός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 mm. 

Οι συνδέσεις μεταξύ των γυμνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή 
συγκόλληση ή με ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Εφόσον για την σύνδεση μεταξύ αγωγών 
επιλεγεί η μέθοδος με θερμή συγκόλληση, αυτή πραγματοποιείται με την τήξη των υπό σύνδεση 
αγωγών σε μία ενιαία μάζα και δεν επιτρέπεται η συγκόλληση των αγωγών με λιωμένο μέταλλο. 
Για να γίνει η σύνδεση, χρησιμοποιείται ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη μέσα στο οποίο γίνεται η 
εξώθερμη αντίδραση της σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή έχει ικανότητα διέλευσης ρεύματος 
μεγαλύτερου από το επιτρεπόμενο να διέλθει από τον αγωγό. Η σύνδεση δεν μεταβάλλεται κατά 
τη διάρκεια του χρόνου και αντέχει κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. 

Κάθε ηλεκτρικός πίνακας θα ενωθεί με την γείωση με αγωγό J1VV (NYY), σύμφωνα με το 
IEC 502, κατάλληλης διατομής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από τα δομικά στοιχεία, θα τοποθετηθεί  σε χαλυβοσωλήνα 
βαρέως τύπου μέχρι το φρεάτιο, όπου θα συνδεθεί με το ηλεκτρόδιο γείωσης. 
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5. Ηλεκτρόδια γείωσης 

Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να είναι ραβδόμορφα ελάχιστης διαμέτρου 14 mm και μήκους 1,5 m 
κατ’ ελάχιστο, από πυρήνα συμπαγούς χάλυβα με ηλεκτρολυτική επικάλυψη στρώματος χαλκού 
πάχους 250 μm, συγκολλημένου στον πυρήνα (όχι περαστού) με τρόπο ώστε να προκύπτει 
μοριακή συνένωση των δυο υλικών αποκλείοντας το γαλβανικό φαινόμενο μεταξύ χαλκού και 
χάλυβα ή την ολίσθηση του χαλκού επικάλυψης πάνω στο σίδηρο. Η κεφαλή του ηλεκτροδίου θα 
είναι κωνική για την εύκολη εισαγωγή του περιλαίμιου γείωσης. Η άλλη άκρη του ηλεκτροδίου θα 
είναι αιχμηρή για την εύκολη διείσδυση του στο έδαφος. Και τα δύο άκρα θα φέρουν κοχλιοτόμηση 
¾ in W για τη δυνατότητα επιμήκυνσής τους με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα. Το κάθε ηλεκτρόδιο 
θα συνοδεύεται από χάλκινο περιλαίμιο τύπου σύσφιξης με τέσσερις κοχλίες για τη σύνδεση του 
αγωγού γείωσης σε αυτό.  

Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιμα, δηλαδή το μήκος τους θα μπορεί να επαυξάνεται με κοχλίωση 
πρόσθετου τμήματος όμοιου ηλεκτροδίου μήκους 1,5 m ορειχάλκινου συνδέσμου με εσωτερικό 
σπείρωμα ¾ in W. 

Η έμπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή με χρήση 
χειροκίνητης ή μηχανοκίνητης σφύρας. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιμη με φρεάτιο 
ελέγχου από σκυρόδεμα διαστάσεων 300 mm x 300 mm με χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

Σε περίπτωση εδάφους με υψηλή ειδική αντίσταση και εφόσον θα κριθεί αναγκαίο από την 
Υπηρεσία, η αγωγιμότητα του εδάφους θα βελτιωθεί με εκσκαφή δακτυλιοειδούς τάφρου διαμέτρου 
200 mm και βάθους 400 mm γύρω από κάθε ηλεκτρόδιο και με πλήρωση της τάφρου με 
καρβουνόσκονη. 

Εάν απαιτηθούν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης αντίστασης 
γείωσης, θα επιζητηθεί μια ελάχιστη μεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, ίση προς το διπλάσιο του 
ενεργού μήκους ενός μεμονωμένου ηλεκτροδίου. Επίσης, η τιμή της αντιστάσεως θα μπορεί να 
βελτιωθεί με την επαύξηση του μήκους ηλεκτροδίων. 

 

6. Τρίγωνα γείωσης 

Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρεις ράβδους τύπου COOPERWELD που θα 
εμφυτεύονται στο έδαφος σε σχήμα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 m. Οι αγωγοί συνδέσεως 
των ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυμνό ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο χαλκό. Το άνω μέρος 
των ράβδων κάθε τριγώνου γείωσης θα είναι επισκέψιμο μέσα σε ειδικά φρεάτια. Οι αγωγοί 
συνδέσεως των ράβδων θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,60 m από την επιφάνεια του εδάφους. Αν η 
διάταξη του τριγώνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούμενη αντίσταση τότε θα επεκταθούν σε 
μεγαλύτερο βάθος με την χρησιμοποίηση και άλλων τριών ράβδων που θα συνδεθούν με τις 
προηγούμενες ώστε το τελικό μήκος των ηλεκτροδίων γειώσεως να γίνει 3 m. Εάν δεν επιτευχθεί η 
απαιτούμενη στάθμη γειώσεως τότε πρέπει να κατασκευαστούν πρόσθετα τρίγωνα γείωσης. 

 

7. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Κάθε τύπου γείωση νοείται πλήρης με τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά στήριξης, συγκράτησης και 
σύνδεσης, εγκατεστημένη, συνδεδεμένη και ελεγμένη, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες 
προδιαγραφές. 
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8. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Οι κάθε τύπου γειώσεις δεν πληρώνονται με ιδιαίτερα Άρθρα και οι σχετικές δαπάνες 
περιλαμβάνονται στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14: ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον ηλεκτροφωτισμό του Έργου και ειδικότερα: στον κύριο 
εσωτερικό φωτισμό, στον φωτισμό ασφαλείας και στον εξωτερικό φωτισμό των αντλιοστασίων. 

Οι απαιτούμενες μέσες στάθμες φωτισμού των διαφόρων χώρων και οι χρησιμοποιούμενοι 
λαμπτήρες είναι: 

• Οικίσκοι αντλιοστασίων ..................................................... 300 lux Φθορισμός 

• Χώροι χειρισμού δικλείδων ................................................ 250 lux Φθορισμός 

• Φρεάτια αντλιών ................................................................ 200 lux Φθορισμός 

 

2. Γενικά 

Τα φωτιστικά σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητος σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000. 

Η επιλογή του αριθμού και του τύπου των φωτιστικών σωμάτων (φωτεινότητα, ισχύς κτλ.) σε κάθε 
εσωτερικό χώρο επιφάνειας μεγαλύτερης από 8 m2 θα πρέπει να τεκμηριώνεται από φωτοτεχνική 
μελέτη. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία: 

• Τεύχη φωτοτεχνικών υπολογισμών για κάθε χώρο. 

• Κατόψεις των εσωτερικών χώρων όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι τύποι των φωτιστικών 
σωμάτων. 

 

3. Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων 

Τα φωτιστικά σώματα εσωτερικού χώρου θα είναι  φθορισμού βιομηχανικού τύπου με κάλυμμα 
βαθμού στεγανότητας ανάλογης των απαιτήσεων του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. Σε 
όλους τους χώρους με πιθανή υγρασία, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα στεγανά, 
προστασίας ΙΡ 65. Στους χώρους με πιθανή παρουσία αερίων, θα εγκατασταθούν φωτιστικά 
σώματα αντιεκρηκτικού τύπου, προστασίας ΙΡ 55. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από 
χαλύβδινη λαμαρίνα, κατά DIN 1623/1624 ελάχιστου πάχους 0,5 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη σε 
χρώμα λευκό. Τα καλύμματα θα είναι από διαφανές πλαστικό υλικό υψηλής θερμικής αντοχής και 
μηχανικής αντοχής και θα εφαρμόζουν σε ειδικό ελαστικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα. 

Τα φωτιστικά σώματα θα εφάπτονται στην οροφή ή θα αναρτώνται κατάλληλα από αυτή. Η τάση 
λειτουργίας τους θα είναι 230 V/50 Hz και θα διαθέτουν μέσα στη βάση τους χώρο για ηλεκτρική 
εξάρτηση αποτελούμενη από εκκινητές (starters), πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος, 
λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής από πορσελάνη, στραγγαλιστικά πηνία κλειστού τύπου σύμφωνα 
με το IEC 82, ακροδέκτες πορσελάνης, συρματώσεις με υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή μέσα 
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σε μονωτικό μανδύα (μακαρόνι). Ανάλογα με τη μελέτη τα σώματα θα φέρουν έναν ή δύο 
λαμπτήρες κυλινδρικής μορφής, τύπου Τ8, τυποποιημένης ισχύος (18 W, 36 W ή 58 W έκαστος). 

Τα σώματα των φωτιστικών σωμάτων θα φέρουν έλασμα και κλέμμα για τη σύνδεση του αγωγού 
γείωσης του δικτύου φωτισμού με το μεταλλικό μέρος των φωτιστικών σωμάτων. 

 

4. Φωτιστικά ασφαλείας 

Ο φωτισμός ασφαλείας θα γίνεται με αυτόνομα φωτιστικά λυχνιών φθορίου ισχύος 8 W, που θα 
εξασφαλίζουν σε όλα τα σημεία των οδεύσεων διαφυγής και τις εξόδους κινδύνου ελάχιστη ένταση 
φωτισμού 15 lux. Η διακοπή του φωτισμού, στην διάρκεια της αλλαγής από μία ενέργεια σε άλλη, 
δεν θα υπερβαίνει τα 10 sec. Σε περίπτωση διακοπής το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας, θα 
πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για χρόνο 1,5 h μέσω συσσωρευτών ξηρού τύπου 
Ni-Cd δυναμικότητας 1,2 V / 1,7 Ah. 

 

5. Φωτιστικά εξωτερικού χώρου 

Τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου θα είναι στεγανά, κατάλληλα για λαμπτήρα πυράκτωσης ως 100 
W. Η βάση τους θα είναι από χυτοσίδηρο ή άλλο χυτό μέταλλο και θα προστατεύεται έναντι 
διάβρωσης. Κάθε φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη λυχνιολαβή πορσελάνης. Τα ανοίγματα 
εισόδου των καλωδίων θα στεγανοποιούνται με στυπιοθλίπτη. 

Το κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, ανθεκτικό σε 
μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, διαμορφωμένο σε σχήμα κώδωνα και θα προστατεύεται με 
πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα. 

 

6. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις τιμές του Τιμολογίου για τον φωτισμό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και 
έντεχνη, κατά τα συμβατικά Τεύχη και τη μελέτη, προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση των 
φωτιστικών σωμάτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αγωγών, διακοπτών και λοιπών υλικών 
και μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης αυτών. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου των υλικών και μικροϋλικών 

• τοποθέτηση, στήριξη και σύνδεση των παραπάνω, περιλαμβανομένων των δαπανών για 
την αποκατάσταση μερεμετιών κτλ. 

• τις κάθε είδους δοκιμές και ελέγχους. 

•  

7. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των αντλιοστασίων (καλωδιώσεις, φωτιστικά σώματα, διακόπτες, 
φωτιστικά ασφαλείας κτλ.) δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται 
στα αντίστοιχα  Άρθρα Τιμολογίου «Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση Αντλιοστασίου». 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15: ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις γερανοδοκούς με χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο 
μηχανισμό ανύψωσης. 

 

2. Γερανοδοκοί με χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης 

Θα χρησιμοποιείται βαρούλκο αλυσίδας για την ανύψωση των φορτίων με ανυψωτική ικανότητα 
1,5 x Fmax όπου Fmax είναι το βαρύτερο τμήμα του εξοπλισμού που πρόκειται να μεταφέρει το 
συγκεκριμένο βαρούλκο. 

Η οριζόντια κίνηση του βαρούλκου θα γίνεται μέσω διάταξης τροχαλιών και τροχών στην 
περίπτωση που το Fmax ξεπερνάει τα 500 kgr. Το βαρούλκο πρέπει να φέρει πινακίδα πάνω στην 
οποία θα αναγράφεται το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας. 

 

3. Γερανοδοκοί με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης 

Οι κινητήρες των μηχανισμών πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο ταχύτητες ανυψώσεως από τις 
οποίες η ταχύτητα ερπυσμού θα είναι μικρότερη ή ίση με 1/4 της μεγάλης ταχύτητας. Ο 
μηχανισμός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με φρένο που θα συγκρατεί αυτόματα, ακαριαία και 
σταθερά, το αναρτημένο βάρος όταν διακοπεί το ρεύμα είτε ηθελημένα είτε λόγω βλάβης του 
δικτύου. 

Η μεγάλη και μικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα πρέπει να ελέγχεται με 
ηλεκτροκίνητο τρόπο από το επίπεδο εργασίας μέσω πλήρως μονωμένου κρεμαστού χειριστηρίου 
χαμηλής τάσεως βαριάς χρήσεως, που λειτουργεί με διακόπτες - κομβία. Πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί διακόπτης - κομβίο κινδύνου. Το κρεμαστό χειριστήριο πρέπει να είναι ορθολογικά 
τοποθετημένο ώστε ο χειρισμός να γίνεται από οποιοδήποτε σημείο του χώρου ανύψωσης 
ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται το φορείο ανύψωσης. Τα πλήκτρα χειρισμού θα έχουν 
εμφανή σήματα για την κατεύθυνση της διαδρομής. 

Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική ανύψωση ή 
κάθοδο. Ο μηχανισμός πρέπει να έχει συστήματα αυτόματης επαναφοράς. Οι δύο περιοριστικοί 
διακόπτες πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν μέσα στην περιοχή της κανονικής διαδρομής του 
γάντζου. 

Το συγκρότημα ανυψώσεως στους κινητούς μηχανισμούς πρέπει να κρέμεται από ένα φορείο 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να κινείται κατά μήκος της γερανοδοκού. Κάθε άκρο της δοκού πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο εμπόδιο τέρματος (stop). 

Ο γάντζος φορτίου πρέπει να αποτελεί τμήμα του παλάγκου του μηχανισμού ανυψώσεως. Για 
μηχανισμούς ανύψωσης έως 0,5 t επιτρέπεται η μονή αλυσίδα, αλλά για μεγαλύτερα βάρη 
τουλάχιστον διπλή. Ο οδηγός θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την ακριβή οδήγηση της 
αλυσίδας επί του άξονα του μηχανισμού, τόσο κατά την ανύψωση όσο και κατά την καταβίβαση 
του φορτίου. 

Ο μειωτήρας θα είναι κλειστού τύπου, γρασσαρισμένος, χωρίς ανάγκη συντήρησης ή πρόσθεσης 
λιπαντικού. 
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4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις τιμές του Τιμολογίου για τον ανυψωτικό μηχανισμό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά Τεύχη και τη μελέτη, προμήθεια, προσκόμιση και 
εγκατάσταση της γερανοδοκού, του παλάγκου και λοιπών υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και 
στήριξης αυτών. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου όλων των υλικών που 
αποτελούν έναν πλήρη ανυψωτικό μηχανισμό και των μικροϋλικών στήριξης 

• τοποθέτηση, στήριξη και σύνδεση των παραπάνω, περιλαμβανομένων των δαπανών για 
την αποκατάσταση μερεμετιών κτλ. 

• ηλεκτρική σύνδεση στην περίπτωση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού 

• τις κάθε είδους δοκιμές και ελέγχους. 

 

5. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ανυψωτικού μηχανισμού, μετά τις 
δοκιμές και ελέγχους για παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με 
βάση τα επιμετρηθέντα τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων και 
εξαρτημάτων από χάλυβα εντός των αντλιοστασίων του έργου. Η ονομαστική πίεση των 
σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων εξαρτημάτων θα είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση 
λειτουργίας. 

 

2. Υλικά 

Χαλυβοσωλήνες 

Οι χαλυβοσωλήνες θα είναι είτε χωρίς ραφή σύμφωνα με το DIN 1629 ή ελικοειδούς ραφής, 
σπειροειδούς συγκόλλησης σύμφωνα με το DIN 1626. 

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, 
ταυ, συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με 
την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια, που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΝ 515 
και τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:  

• Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ στην περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση δεν έρχεται σε 
επαφή με υγρό. 
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• Χάλυβας ανοξείδωτος κατηγορίας Α2 και Α4, σύμφωνα με το ISO 3506-1έως 3, στην 
περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση έρχεται σε επαφή με υγρό ή όπου αλλού 
προδιαγράφεται. 

Για παρεμβύσματα φλαντζών πρέπει να χρησιμοποιούνται περμανίτες χωρίς αυλακώσεις πάχους 
τουλάχιστον 2,5 mm. 

Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν επί τόπου πρέπει να υποστούν προηγούμενα 
λοξοτόμιση (φρεζάρισμα) υπό γωνία 30° έως 35°. Η ραφή σύνδεσης θα γίνεται εξωτερικά με 
τουλάχιστον δύο πάσα (γαζιά) ανάλογα με το πάχος του σωλήνα και στη συνέχεια θα φρεζάρεται η 
εξωτερική στρώση-ραφή. 

Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα πρέπει να 
προηγηθεί καθάρισμα με βούρτσα. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των χαλυβοσωλήνων θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορία D για Χ/Σ με ραφή και κατηγορία Ε για Χ/Σ 
άνευ ραφής) και με τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί. 

Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των χαλυβοσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων 
θα γίνεται ως εξής: 

• Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγμάτων 
συγκόλλησης κτλ. 

• Αμμοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

• Εσωτερική προστασία: 

o μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 
(ΠΞΣ 75 μm) 

o μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 
μm) 

• Εξωτερική προστασία: (για σωλήνες εκτός νερού) 

o μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm) 

o δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm) 

o μία στρώση με πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm), για 
εκτεθειμένες σωληνώσεις στην ηλιακή ακτινοβολία 

Οι προκατασκευασμένες σωληνώσεις, μαζί με τα ειδικά τεμάχια μπορεί να είναι γαλβανισμένες εν 
θερμώ μετά την συναρμολόγηση, σύμφωνα με το ΕΝ 10240 με ποιότητα προστασίας Α1 (ελάχιστο 
ΠΞΣ 55 μm). 

 

Ελάχιστα πάχη των χαλυβοσωλήνων 
 



 102 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Εσωτερική Διάμετρος  ΠΑΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ  [mm] 

[mm] Χ/Σ με ραφή Χ/Σ άνευ ραφής 

80 2,9 3,2 

100 3,2 3,6 

125 3,6 4,0 

150 4,0 4,5 

200 4,5 6,3 

250 5,0 6,3 

300 5,6 7,1 

 

Aνοξείδωτοι σωλήνες 

Η  ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι AISI 316 ή ισοδύναμη. 

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με το ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, 
συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με την 
ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.  

Όλες οι ραφές μετά το τέλος της κατασκευής θα πρέπει να καθαριστούν με συρματόβουρτσα. 
Κατόπιν θα ακολουθήσει καθαρισμός με κατάλληλο μέσο επάλειψης για την απομάκρυνση των 
καμένων, λόγω της συγκόλλησης, επιφανειών. 

Τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ISO 4200 
(κατηγορία Α) και τις τιμές του επόμενου πίνακα:  

Ελάχιστα πάχη των ανοξείδωτων σωλήνων 
 

Α/Α Εσωτερική Διάμετρος [mm] ΠΑΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm] 

1 2 3 

1 40 –65 1,6 

2 80 –250 2,0 

3 300 –400 2,6 

 

3. Δοκιμές 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής μίας πλήρους σωληνογραμμής περιλαμβανομένων όλων 
των εξαρτημάτων θα δοκιμάζεται υδραυλικά η αντίστοιχη σωληνογραμμή σε πίεση τουλάχιστον 1,5 
φορές μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας (περιλαμβανομένων και των αναμενόμενων 
υπερπιέσεων). 

 

4. Εγκατάσταση σωληνώσεων 

Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων κάθε σωληνογραμμής πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει τις 
τεχνικές οδηγίες των επιμέρους κατασκευαστών.  

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, των δικλείδων, των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην επενεργούν φορτία οιασδήποτε προέλευσης 
πάνω στις φλάντζες. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και οι επιφάνειες σύνδεσης πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές και να 
διατηρούνται στην κατάσταση αυτή, έως ότου οι συνδέσεις περατωθούν. 
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Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει μέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κτλ., ή σε 
άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για το διεξοδικό καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών όλων των 
σωληνώσεων, πριν και κατά την συναρμολόγηση και πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία. Ο 
καθαρισμός θα περιλαμβάνει την αφαίρεση όλης της σκόνης, της σκουριάς, των υπολειμμάτων και 
των άτηκτων μεταλλικών ουσιών από τις συγκολλήσεις που έγιναν επί τόπου στο εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύμματα ή πώματα για να μην εισχωρήσουν σκόνες, 
νερό και άλλα ξένα σώματα μέσα στους σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια. Οι πλάκες, τα πώματα και 
τα καλύμματα δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν με συγκόλληση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που 
θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στις άκρες των σωλήνων. Τα καλύμματα και τα πώματα θα 
εγκαθίστανται μετά το πέρας της καθημερινής εργασίας ή όποτε η εργασία πρόκειται να διακοπεί 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία στηρίγματα περιλαμβανομένων 
των βάσεων έδρασης, των δομικών χαλυβοκατασκευών, των αγκίστρων, σαγμάτων, πεδίλων 
ολίσθησης, σαμπανιών, κοχλιών στερέωσης και πάκτωσης, στοιχείων στερέωσης και αγκύρωσης 
κτλ. 

 

5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις τιμές του Τιμολογίου για τους αγωγούς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και 
έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, προμήθεια, 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, θέσης σε αποδοτική λειτουργία, κτλ, κάθε σωληνογραμμής εντός 
του αντλιοστασίου και ως τη σύνδεσή της με τον αντίστοιχο καταθλιπτικό αγωγό εκτός του 
αντλιοστασίου. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• Την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου των αγωγών και ειδικών τεμαχίων με 
τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση (φλάντζες, στηρίγματα, κοχλίες κτλ.). 

• Την τοποθέτηση και κατόπιν την σύνδεση των τμημάτων μεταξύ τους και με αντίστοιχη, 
περιλαμβανομένων δαπανών για τη διάτρηση και αποκατάσταση δομικών μερών, 
στηριγμάτων στερέωσης, εργασιών σύνδεσης και ρύθμισης κτλ. 

• Τις φορτοεκφορτώσεις και χαμένους χρόνους. 

• Τους κάθε είδους ελέγχους, ρυθμίσεις και δοκιμές. 

 

6. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Οι χαλύβδινοι αγωγοί, οι φλάντζες και τα ειδικά τεμάχια των αντλιοστασίων δεν προσμετρώνται 
ιδιαίτερα αλλά η τιμή τους περιλαμβάνεται στην τιμή του αντίστοιχου Άρθρου Τιμολογίου 
«Σωληνώσεις αντλιοστασίων». 

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένων υδραυλικών εξαρτημάτων ανά 
αντλιοστάσιο (αγωγοί, φλάντζες, ειδικά τεμάχια), μετά τις δοκιμές και ελέγχους για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική  λειτουργία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17:ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο βοηθητικό εξοπλισμό ο οποίος εγκαθίσταται σε κάθε 
αντλιοστάσιο, δηλαδή: 

• Το καλάθι εσχαρισμάτων 

• Τον πυροσβεστήρα οροφής (όπου εφαρμόζει). 

 

2. Περιγραφή 

Καλάθι εσχαρισμάτων 

Το διάτρητο καλάθι εσχαρισμάτων θα κατασκευασθεί εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα 
είναι κατάλληλων διαστάσεων (κάτοψη 400 mm x 500 mm) ώστε να εγκατασταθεί σε φρεάτιο 
κάτοψης 0,55 m x 0,50 m και ύψους πλευρών 500 mm. Ο πυθμένας του θα είναι διάτρητος με 
διάκενα όχι μεγαλύτερα από 40 mm. Εάν το επιτρέπει το πέρασμα στερεών των αντλιών τα 
διάκενα μπορούν να γίνουν μεγαλύτερα αλλά όχι περισσότερο από 50 mm. Η ανάρτηση του 
καλαθιού θα γίνεται με ανοξείδωτη αλυσίδα. 

Το καλάθι θα συγκρατείται στην κατώτερη θέση επάνω σε δύο δοκούς στήριξης και κατά την 
ανύψωσή του θα οδηγείται με κατάλληλες ράβδους ώστε ο πυθμένας του να παραμένει συνεχώς 
σε οριζόντια θέση. 

Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής 

Ο πυροσβεστήρας οροφής θα είναι αυτόματος, θα φέρει κατασβεστικό υλικό ηλεκτρικά μη αγώγιμη 
ξηρά σκόνη (BC) βάρους 12 kg με προωθητικό αέριο άζωτο, σύμφωνα με την οδηγία EC 97/23, 
εντός του ίδιου χαλύβδινου δοχείου ώστε ο πυροσβεστήρας είναι υπό διαρκή πίεση 12 – 14 bar. 
Θα διαθέτει συμβατική κεφαλή sprinkler από ορείχαλκο προστατευμένη από τυχαία ζημιά. Η 

ενεργοποίηση θα γίνεται αυτόματα σε θερμοκρασία 68C. Ένα μανόμετρο θα παρουσιάζει την 
πίεση εντός του δοχείου. 

 

3. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα 
συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική 
λειτουργία του βοηθητικού εξοπλισμού κάθε αντλιοστασίου. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για: 

• προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου του καλαθιού εσχαρισμάτων 
με όλα τα εξαρτήματα και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την εγκατάστασή του. 

• προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου του αυτόματου πυροσβεστήρα 
οροφής μαζί με τα μικροϋλικά στερέωσής του κτλ. (όπου εφαρμόζει). 

• τοποθέτηση και σύνδεση των παραπάνω, περιλαμβανομένων δαπανών για την διάτρηση 
και αποκατάσταση δομικών μερών, των στηριγμάτων στερέωσης κτλ. 
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• τις κάθε είδους δοκιμές, ελέγχους και ρυθμίσεις, στο εργοστάσιο κατασκευής, σε 
εργαστήρια δοκιμών ή επί τόπου του έργου. 

 

4. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση του εσχαρόκαδου και του πυροσβεστήρα θα γίνει ανά τεμάχιο πλήρως 
τοποθετημένου εσχαρόκαδου, μετά τις δοκιμές και ελέγχους για παράδοση σε πλήρη και κανονική  
λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα επιμετρηθέντα τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας 
του τιμολογίου. 

 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ   4 / 3   /2022 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το έργο αφορά τους οικισμούς Ατσιπόπουλο, Βιολί Χαράκι και Πανόραμα. Ειδικότερα: 

• Ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και σύνδεση κατοικιών. 

• Παρεμβάσεις σε προβληματικά τμήματα του δικτύου ύδρευσης με τις απαραίτητες 
συσκευές για την ορθή λειτουργία τους. 

• Κατασκευή τμημάτων δικτύου αποχέτευσης ομβρίων με τα αντίστοιχα φρεάτια 
υδροσυλλογής, στροφής, επίσκεψης κλπ. 

Οι οικισμοί παρόλη τη γενική κλίση τους προς τα κατάντη παρουσίασαν πολλές δυσκολίες 
κατά το σχεδιασμό του δευτερεύοντος δικτύου όπως: 

• Τυφλά στενά με ανάποδη κλίση. 

• Υφέσεις και εξάρσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την στενότητα των δρόμων και 
τη δόμηση κάνουν τις βαθιές εκσκαφές εξαιρετικά προβληματικές. 

• Μικρό βάθος τοποθέτησης του κεντρικού δικτύου, που δεν ξεπερνά τα 1,5 με 2,0 
m. 

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με την τοποθέτηση μικρών αντλιοστασίων, 
τα οποία μπορούν να κατασκευασθούν τμηματικά ή και καθόλου, αφήνοντας μικρά 
μεμονωμένα τμήματα εκτός του δικτύου. 
 
 

2. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελείται από: 

• αγωγούς βαρύτητας 15,642 m διαμέτρου Φ200 από uPVC σειράς 41. 

• καταθλιπτικούς αγωγούς 2,396 m από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, ΡΝ 
10 atm τρίτης γενιάς, διαφόρων διαμέτρων. 

• 28 αντλιοστάσια στους οικισμους Ατσιποπουλο και Βιολί Χαράκι με τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά: 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Παροχή 

(l/sec) 

Διάμετρος 

Καταθλιπτικού 
(mm) 

Μήκος (m) 

Μανομετρικό 

Αντλιοστασίου 
(m) 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-1 1.12 63 167.00 10.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-2 (*) 9.63 90 103.00 15.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-3 (*) 12.19 110 234.00 21.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-4 0.42 63 21.00 7.00 
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ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-5 0.35 63 73.00 13.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-6 0.62 63 62.00 9.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-7 0.45 63 76.00 9.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-8 0.61 63 100.00 13.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-9 0.55 63 52.00 9.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-10 0.58 63 87.00 8.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-11 0.88 63 60.00 13.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-12 3.90 75 88.00 9.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-13 1.16 63 108.00 7.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-14 0.41 63 38.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-15 0.29 63 49.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-16 0.28 63 45.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-17 0.32 63 50.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-18 1.11 63 144.00 9.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-19 0.39 63 161.00 8.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-20 0.49 63 40.00 7.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-21 0.66 63 65.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-22 0.77 63 50.00 17.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-23 0.34 63 40.00 6.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-24 (*) 24.23 160 182.00 23.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-25 0.58 63 112.00 11.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-26 0.66 63 60.00 5.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-27 4.35 75 82.00 10.00 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-28 0.56 63 50.00 7.00 

 
(*) Από τα παραπάνω τα αντλιοστάσια Α/Σ-2, Α/Σ-3 και Α/Σ-24 είναι με ανωδομή και 

ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ενώ τα υπόλοιπα 25 χωρίς. 
 
Με προηγούμενη εργολαβία έχει κατασκευασθεί το δομικό μέρος των ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- 5 
10 και 12. 
 
Πέρα από τα παραπάνω στον οικισμό Πανόραμα προβλέπεται  και ένα Αντλιοστάσιο με τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά: 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
Παροχή 
(l/sec) 

Διάμετρος 
Καταθλιπτικού 

(mm) 
Μήκος (m) 

Μανομετρικό 
Αντλιοστασίου 

(m) 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-1 2.40 63 193.00 30.00 
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Σε κάθε αντλιοστάσιο καταλήγουν τα λύματα του υδραυλικού δικτύου, σύμφωνα με την 
υδραυλική μελέτη, μέσω αγωγού PVC κατάλληλης ονομαστικής διαμέτρου, ο οποίος 
εκβάλει στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου. Ο καταθλιπτικός αγωγός είναι από HDPE 
PN 10, κατάλληλης αντίστοιχης ονομαστικής διαμέτρου (σύμφωνα και τα σχέδια και την 
υδραυλική μελέτη). 
 
Σε περίπτωση ανόδου της στάθμης και αδυναμίας των αντλιών, προβλέπεται βαρυτικός 
αγωγός υπερχείλισης από PVC ονομαστικής διαμέτρου 200, ο οποίος θα οδηγεί τα 

λύματα κατάλληλα. 
 
Η πρόσβαση στο αντλιοστάσιο γίνεται από τον υφιστάμενο δρόμο. 
 
 

2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
2.2.1. Θέση και βάθος τοποθέτησης αγωγών 
 
Οι αγωγοί αποχέτευσης τοποθετούνται συνήθως στους άξονες των οδών. Ο χώρος κάτω 
από τα πεζοδρόμια καταλαμβάνεται κατά κανόνα από αγωγούς άλλων οργανισμών κοινής 
ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. ύδρευση κ.λ.π.). Στην παρούσα μελέτη οι αγωγοί θα 
τοποθετηθούν στους άξονες των οδών, με εξαίρεση τους αγωγούς των περιμετρικών 
οδών, οι οποίοι τοποθετούνται στα άκρα των οδών και προς την πλευρά του οικισμού. 
 
Το βάθος τοποθέτησης των αγωγών ακαθάρτων καθορίζεται από το βάθος εξόδου των 
αποχετευτικών γραμμών των οικοδομών που είναι προς αποχέτευση. Πέρα από αυτό, το 
βάθος τοποθέτησης εξαρτάται ακόμα από: 
 
α. Την ανάγκη δημιουργίας ανεκτών κλίσεων κατά μήκος των οδών με μικρή κλίση. 
β. Την εξασφάλιση ενός ελαχίστου ύψους επιχώσεως. 
 
Το ελάχιστο βάθος άντυγας αγωγού ακαθάρτων λαμβάνεται στην παρούσα μελέτη 1.50 
m. Το βάθος αυτό εξασφαλίζει την οικονομικότητα του έργου όσον αφορά τις εκσκαφές. 
Επιπλέον, επαρκεί για την προστασία του αγωγού από τη διέλευση βαρέων οχημάτων και 
είναι ικανοποιητικό για την αποχέτευση των οικοδομών, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται 
από τους πολεοδομικούς όρους η χρήση κατοικίας στα υπόγεια. Το ως άνω ελάχιστο 
βάθος επελέγη κατόπιν συνεννόησης της ομάδας μελέτης με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
 
Το προμετρούμενο πλάτος εκσκαφής απέχει 30 εκ. από την παρειά του αγωγού με 
κατακόρυφα πρανή. 
 
 
2.2.2. Επιλογή υλικού σωλήνων 
 
Οι βαρυτικοί αγωγοί ακαθάρτων κυκλικής διατομής, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
κατασκευάζονται από προκατασκευασμένους σωλήνες. Παλαιότερα, οι πλέον 
διαδεδομένοι αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων κατασκευάζονταν από αργιλοπυριτικούς 
σωλήνες. Αργότερα άρχισαν να χρησιμοποιούνται και σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, ενώ 
τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται στις πλείστες περιπτώσεις αγωγοί από σκληρό 
PVC. Χυτοσιδηροί σωλήνες δεν χρησιμοποιούνται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις 
περιορισμένης έκτασης έργων (π.χ. καταθλιπτικοί αγωγοί). 
 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ – Β’ ΦΑΣΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - Σελ. 6 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη, διεθνή και εγχώρια εμπειρία και πρακτική παρόμοιων έργων 
και για λόγους οικονομικότητας του έργου, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται και 
προδιαγράφονται σωλήνες από σκληρό PVC-u100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
476 (σειρά 41), ISO DIS 4435 και DIN 19534. 
 

 
 
Στην Ελλάδα, κατασκευάζονται πλαστικοί σωλήνες από το 1970 βάσει προδιαγραφών 
(ΥΠ.Δ.Ε., ΕΛΟΤ). Για δίκτυα ακαθάρτων χρησιμοποιούνται κυρίως σωλήνες από σκληρό 
πολυβινυλοχλωρίδιο (uPVC), σε διάφορες κλάσεις αντοχής (σειρές 41, 51, 81) και σε 
ονομαστικές διαμέτρους 20 έως 63cm. Τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται και σωλήνες 
μεγαλύτερων διαμέτρων που φτάνουν μέχρι τα 120cm. 
 
Οι σωλήνες από PVC διατίθενται στο εμπόριο σε μήκη μέχρι 6.0m. Η σύνδεση αυτών 
γίνεται μέσω ειδικής διαμόρφωσης στα άκρα (μούφες) με παρεμβολή ελαστικού 
δακτυλίου για στεγανοποίηση. Για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων χρησιμοποιείται άμμος 
(σειρές 41 και 51) ή/και σκυρόδεμα (σειρά 81). 
 
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα των πλαστικών σωλήνων είναι το πολύ μικρό βάρος 
(πυκνότητα σκληρού PVC 1400 kg/m3), το μικρό πλήθος και η ικανοποιητική στεγανότητα 
των αρμών και η πολύ καλή αντοχή στη χημική διάβρωση. 
 
Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) 
τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10 atm και σε ειδικά σημεία του έργου, όπου οι αγωγοί 
είναι εμφανείς (π.χ. διελεύσεις γεφυρών) θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα. 
 
Οι συσκευές εισαγωγής – εξαγωγής αέρα, δικλείδες κλπ. πρέπει να είναι αντιστοίχων 
προδιαγραφών για ακάθαρτα ύδατα. 
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2.2.3. Επιχώσεις ορυγμάτων 
 
Τα ορύγματα επιχώνονται με αμμοχάλικο με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% 
(τροποποιημένη δοκιμασία proctor). Σε περιπτώσεις όπου το όρυγμα σχεδιάζεται σε 
ασφαλτοστρωμένους και τσιμεντροστρωμένους δρόμους ή πλακόστρωτα προβλέπεται η 
αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
 
Λεπτομέρειες των επιχώσεων δίνεται στο αντίστοιχο τυπικό σχέδιο για τέσσερις 
περιπτώσεις: 

1. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε χωματόδρομο. 
2. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε ασφαλτόδρομο. 
3. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε τσιμεντόδρoμο. 
4. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε πλακόστρωτο. 

 
Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει δύο υποενότητες: 

α) Βάθος υπεράνω του ανωραχίου H>0.80 
β) Βάθος υπεράνω του ανωραχίου H<0.80 

Για βάθος υπεράνω του ανωραχίου του αγωγού Η<0,80 γίνεται εγκιβωτισμός του αγωγού 
σε σκυρόδεμα. 
Σε περίπτωση διάβασης του αγωγού από οχετό ή γέφυρα αυτός θα αναρτάται από το 
φορέα με άγκιστρα. 
 
 
2.2.4. Φρεάτια αγωγών βαρύτητας 
 
Για τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του αγωγού προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων 
στις θέσεις συμβολής των αγωγών, αλλαγής οριζοντιογραφικής διεύθυνσης ή κατά μήκος 
κλίσης και διαμέτρου. 
 
Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού. 
 
Τα φρεάτια επίσκεψης και συντήρησης, έστω και αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, 
τοποθετούνται το πολύ ανά 60 μ. 
 
 
2.2.5. Φρεάτια καταθλιπτικών αγωγών 
 
Κατασκευάζονται οι παρακάτω τύποι φρεατίων καταθλιπτικών αγωγών: 

Α) Φρεάτιο εκκένωσης. 
Β) Φρεάτιο αεροβαλβίδας. 
Γ) Φρεάτιο θραύσεως πιέσεως στο πέρας των καταθλιπτικών αγωγών. 
 

Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού 
 
 
2.2.6. Οικιακές συνδέσεις 
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Κατασκευάζονται οικιακές συνδέσεις βάσει των προτύπων της ΕΥΔΑΠ και του Δήμου 
Αθηναίων. 
 
 
2.2.7. Σώματα αγκύρωσης καταθλιπτικών αγωγών 
 
Απαιτούνται σώματα αγκύρωσης διότι σε ένα δίκτυο πιέσεως στα σημεία αλλαγής 
διεύθυνσης ή κλίσης, διακλαδώσεων, συστολών, τερματισμού, δικλείδων κλπ 
αναπτύσσονται δυνάμεις εκτροπής λόγω της μεταβολής της ορμής όταν το νερό κινείται 
ή λόγω της πίεσης σε στατική λειτουργία. 
 
Επίσης σε ευθυγραμμίες με μεγάλη κλίση κατά μήκος χρειάζονται αγκυρώσεις λόγω του 
βάρους. 
 
 

2.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
 
2.3.1. Υγρός θάλαμος 
 
Ο υγρός θάλαμος του αντλιοστασίου έχει ωφέλιμο εμβαδόν 1,80m x 2,50m και βάθος 
από 2,20 μέχρι και 2,50m. Τα ακριβή βάθη των αντλιοστασίων, φαίνονται στα σχέδια. Το 
ωφέλιμο ύψος του θαλάμου είναι από 0.50m έως 0.80m και περιορίζεται από την 
ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη και τη θέση του αγωγού εισόδου. Η κατασκευή του 
παράπλευρου τοιχώματος και του πυθμένα είναι εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα 
C20/25 πάχους τουλάχιστον 25cm. Για την αποφυγή συγκέντρωσης επικαθίσεων, 
περιμετρικά του δαπέδου ως ύψος 30 cm δημιουργείται κλίση με σκυρόδεμα 
εξομάλυνσης. 
 
Στο τοιχίο του υγρού θαλάμου καταλήγει ο βαρυτικός αγωγός τροφοδοσίας από PVC με 
διάμετρο Ø200 mm. 
 
Στον υγρό θάλαμο εγκαθίστανται δύο (2) όμοια αντλητικά συγκροτήματα (το ένα 
εφεδρικό). Οι αντλίες είναι υποβρύχιες, φυγοκεντρικές, σε κάθετη τοποθέτηση.  
 
Κάθε αντλία μπορεί να έχει τουλάχιστον ως και δέκα εκκινήσεις ανά ώρα. Η κίνηση 
δίδεται από έναν ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, 
κατακόρυφης εγκατάστασης, εμβαπτιζόμενου τύπου, ο οποίος εδράζεται επάνω στην 
κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και είναι ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με 
την αντλία. Το κιβώτιο ενώσεων είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο από τα υγρά που το 
περιβάλλουν με διπλό στεγανωτικό. Η ψύξη της αντλίας επιτυγχάνεται από το ρευστό 
περιβάλλον. Ο στάτορας του κινητήρα έχει ενσωματωμένους τρεις θερμικούς διακόπτες 
συνδεδεμένους εν σειρά, οι οποίοι ανοίγουν στους 125 C και ενεργοποιούν τον 

ηλεκτρονόμο (ρελέ) προστασίας στον πίνακα (εκκινητή), σταματώντας την λειτουργία της 
αντλίας. 
 
Για την εγκατάστασή της, η κάθε αντλία διαθέτει πέλμα επικάθισης, το οποίο πακτώνεται 
στον πυθμένα και μηχανισμό στερέωσης με μονή ή διπλή οδηγό ράβδο από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα. Η σύνδεση και η αποσύνδεση του στομίου κατάθλιψης με τον αντίστοιχο 
αγωγό κατάθλιψης γίνεται αυτόματα μόλις έρθει σε επαφή ή αντίστοιχα τραβηχτεί έξω η 
αντλία. Στο άνω μέρος του συγκροτήματος συγκρατείται μεταλλική αλυσίδα 
γαλβανισμένη εν θερμώ για την ανύψωσή του. 
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Για την αποφυγή επικάθισης στερεών στα τοιχώματα και στον πυθμένα του υγρού 
θαλάμου, κάθε μία από τις εγκαθιστάμενες αντλίες φέρει επί του κελύφους της βαλβίδα 
ανάδευσης (flush valve). Όταν εκκινεί η αντλία η βαλβίδα είναι ανοικτή και η παροχή 
διέρχεται από αυτή δημιουργώντας στο εσωτερικό της υποπίεση. Για τα επόμενα 
δευτερόλεπτα (τυπικά 20 sec) μία μεμβράνη υψώνεται σπρώχνοντας μία σφαίρα, η οποία 
κλείνει τη βαλβίδα και πλέον η αντλία λειτουργεί κανονικά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα 
η παροχή που διέρχεται από τη βαλβίδα δημιουργεί ανάδευση σε ακτίνα περίπου 2m. 
 
Για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών εγκαθίσταται σύστημα τεσσάρων (4) 
ρυθμιστικών πλωτήρων. Αυτοί τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση, μακριά από τον αγωγό 
εισόδου και τις αντλίες, ως εξής: 
 ένας στη θέση stop (κατώτατο σημείο), για προστασία των αντλιών από λειτουργία εν 

ξηρώ, 
 δύο, από ένας σε κατάλληλη στάθμη για την εκκίνηση της αντίστοιχης αντλίας που θα 

βρίσκεται εν ενεργεία, 
 ένας στη θέση alarm (υψηλότερη θέση). 
 
Κάθε πλωτήρας κρέμεται από καλώδιο βυθισμένος στο υγρό. Είναι αυτοκαθαριζόμενος, 
οπότε η λειτουργία του δεν επηρεάζεται από έλαια ή στερεά τα οποία θα μπορούσαν να 
επικολληθούν στην επιφάνειά του. Το σώμα του είναι κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο και το εύκαμπτο μήκος του καλωδίου του από ελαστικό EPDM. Ο 
πλωτήρας διαθέτει μικροδιακόπτη με δυνατότητα διακοπής ωμικού φορτίου και 
επαγωγικού φορτίου. Η προστασία του μικροδιακόπτη είναι IP 68. 
 
Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται από το επίπεδο του εδάφους, μέσω δύο φρεατίων 
ανοιγμάτων διαστάσεων 0,70m x 0,50m και 0,90m x 0,50m αντίστοιχα, καλυμμένα από 
μπακλαβαδωτή λαμαρίνα, με κατάλληλο στεγανοποιητικό δακτύλιο για απόλυτη 
στεγανότητα υγρών και οσμών και κατακόρυφης χαλύβδινης κλίμακας, η οποία 
κατασκευάζεται από συμπαγείς ράβδους και λάμες και στηρίζεται στο παράπλευρο τοιχίο 
του αντλιοστασίου. Για την καλύτερη εφαρμογή των καλυμμάτων, περιμετρικά στο 
άνοιγμα των αντλητικών συγκροτημάτων τοποθετούνται γωνιές από μορφοσίδηρο που 
δημιουργούν ένα σταθερό πλαίσιο. 
 
 
2.3.2. Χώρος δικλείδων 
 
Η άντληση των λυμάτων γίνεται άμεσα από τις αντλίες. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των 
αντλιών είναι από χάλυβα που έχει υποστεί αντιδιαβρωτική προστασία, ονομαστικής 
διαμέτρου, σύμφωνα με τα σχέδια και καταλήγουν σε κοινή σύνδεση (ταυ), επίσης από 
χάλυβα, διαμέτρου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχέδια. Από κει τα λύματα 
οδηγούνται εκτός του αντλιοστασίου, μέσω χαλύβδινου αγωγού, ο οποίος στη συνέχεια 
συνδέεται μέσω ειδικού τεμαχίου με τον υπόλοιπο καταθλιπτικό αγωγό από HDPE PN 10, 
ονομαστικής διαμέτρου, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη. 
 
Οι αγωγοί κατάθλιψης των αντλιών φέρουν συρταρωτή δικλείδα απομόνωσης και 
δικλείδα αντεπιστροφής τύπου σφαίρας ονομαστικής διαμέτρου ίσης με τον χαλύβδινο 
αγωγό κατάθλιψης της αντλίας, τοποθετημένες σε οριζόντια θέση. Τα εξαρτήματα είναι 
κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο, ενώ τα ειδικά τεμάχια αυτών (έδρα, βάκτρο, 
σφαίρα κ.λπ.) είναι ανοξείδωτα. 
 
Όλα τα εξαρτήματα και η σύνδεση των αγωγών των αντλιών βρίσκονται εντός του 
χώρου δικλείδων, ο οποίος είναι διαμορφωμένος σε φρεάτιο ανεξάρτητο από το χώρο 
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του υγρού θαλάμου. Το ύψος του χώρου είναι κατ’ ελάχιστον 1,80m, ώστε να είναι 
δυνατή η κάθοδος σε αυτόν και ο χειρισμός των δικλείδων. Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται 
από το επίπεδο της οδού μέσω κατακόρυφης κλίμακας από γαλβανισμένο μαλακό 
χάλυβα, η οποία στηρίζεται στο παράπλευρο τοιχίο. 
 
Στην οροφή του χώρου δικλείδων υπάρχει άνοιγμα διαστάσεων 0,70m x 2,30m, 
καλυμμένο από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα (εσωτερικών διαστάσεων 0,60m x 2,20m), με 
κατάλληλο στεγανοποιητικό δακτύλιο για απόλυτη στεγανότητα υγρών και οσμών και 
κατακόρυφης χαλύβδινης κλίμακας, η οποία κατασκευάζεται από συμπαγείς ράβδους και 
λάμες και στηρίζεται στο παράπλευρο τοιχίο του χώρου των δικλείδων. Για την καλύτερη 
εφαρμογή των καλυμμάτων, περιμετρικά στο άνοιγμα και μεταξύ των αντλητικών 
συγκροτημάτων τοποθετούνται γωνιές από μορφοσίδηρο που δημιουργούν ένα σταθερό 
πλαίσιο. 
 
 
2.3.3. Υγρός θάλαμος Α/Σ-2, Α/Σ-3 και Α/Σ-24 (περιοχή Ατσιπόπουλο) 
 
Ο υγρός θάλαμος των αντλιοστασίων έχει ωφέλιμο εμβαδόν 3,40m x 3,00m και ύψος 
2,20m. Το ωφέλιμο ύψος του θαλάμου είναι από 0.50m έως 0.70m περίπου και 
περιορίζεται από την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη και τη θέση του αγωγού εισόδου. Η 
κατασκευή του παράπλευρου τοιχώματος και του πυθμένα είναι εξ’ ολοκλήρου από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, πάχους 30 cm. Για την αποφυγή συγκέντρωσης 
επικαθίσεων, περιμετρικά του δαπέδου ως ύψος 30 cm δημιουργείται κλίση με σκυρόδεμα 
εξομάλυνσης. 
 
Στο τοιχίο του υγρού θαλάμου καταλήγει ο βαρυτικός αγωγός τροφοδοσίας του 
αντλιοστασίου Ø200 mm από PVC. Σε ύψος 2,90 m από το δάπεδο του φρεατίου, εκκινεί 
ο αγωγός υπερχείλισης Ø200 mm από PVC, ο οποίος οδεύει με κλίση περίπου 1,5% σε 
κατάλληλο σημείο, όπως προβλέπεται στην υδραυλική μελέτη. 
 
Στον υγρό θάλαμο εγκαθίστανται τρία (3) όμοια αντλητικά συγκροτήματα (το ένα 
εφεδρικό). Οι αντλίες είναι υποβρύχιες, φυγοκεντρικές, σε κάθετη τοποθέτηση.  
 
Κάθε αντλία μπορεί να έχει ως δεκαπέντε εκκινήσεις ανά ώρα. Η κίνηση δίδεται από έναν 
ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατακόρυφης 
εγκατάστασης, εμβαπτιζόμενου τύπου, ο οποίος εδράζεται επάνω στην κεφαλή του 
αντλητικού συγκροτήματος και είναι ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την αντλία. Το 
κιβώτιο ενώσεων είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο από τα υγρά που το περιβάλλουν με 
διπλό στεγανωτικό. Η ψύξη της αντλίας επιτυγχάνεται από το ρευστό περιβάλλον. Ο 
στάτορας του κινητήρα έχει ενσωματωμένους τρεις θερμικούς διακόπτες συνδεδεμένους 
εν σειρά, οι οποίοι ανοίγουν στους 125 C και ενεργοποιούν τον ηλεκτρονόμο (ρελέ) 

προστασίας στον πίνακα (εκκινητή), σταματώντας την λειτουργία της αντλίας. 
 
Για την εγκατάστασή της, η κάθε αντλία διαθέτει πέλμα επικάθισης, το οποίο πακτώνεται 
στον πυθμένα και μηχανισμό στερέωσης με μονή ή διπλή οδηγό ράβδο από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα. Η σύνδεση και η αποσύνδεση του στομίου κατάθλιψης με τον αντίστοιχο 
αγωγό κατάθλιψης γίνεται αυτόματα μόλις έρθει σε επαφή ή αντίστοιχα τραβηχτεί έξω η 
αντλία. Στο άνω μέρος του συγκροτήματος συγκρατείται μεταλλική αλυσίδα 
γαλβανισμένη εν θερμώ για την ανύψωσή του. 
 
Για την αποφυγή επικάθισης στερεών στα τοιχώματα και στον πυθμένα του υγρού 
θαλάμου, η μία από τις εγκαθιστάμενες αντλίες φέρει επί του κελύφους της βαλβίδα 
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ανάδευσης (flush valve). Όταν εκκινεί η αντλία η βαλβίδα είναι ανοικτή και η παροχή 
διέρχεται από αυτή δημιουργώντας στο εσωτερικό της υποπίεση. Για τα επόμενα 
δευτερόλεπτα (τυπικά 20 sec) μία μεμβράνη υψώνεται σπρώχνοντας μία σφαίρα, η οποία 
κλείνει τη βαλβίδα και πλέον η αντλία λειτουργεί κανονικά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα 
η παροχή που διέρχεται από τη βαλβίδα δημιουργεί ανάδευση σε ακτίνα περίπου 2m. 
 
Από την οροφή του υγρού θαλάμου εισέρχεται αγωγός εξαερισμού από χάλυβα 
γαλβανισμένο εν θερμώ ονομαστικής διαμέτρου DN 50, ο οποίος διέρχεται από την 
ανοδωμή και καταλήγει εκτός του κτιρίου διαμέσου της πλάκας οροφής. 
 
Για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών εγκαθίσταται σύστημα τεσσάρων (4) 
ρυθμιστικών πλωτήρων. Αυτοί τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση, μακριά από τον αγωγό 
εισόδου και τις αντλίες, ως εξής: 
 ένας στη θέση stop (κατώτατο σημείο), για προστασία των αντλιών από λειτουργία εν 

ξηρώ, 
 δύο, από ένας σε κατάλληλη στάθμη για την εκκίνηση της αντίστοιχης αντλίας που θα 

βρίσκεται εν ενεργεία, 
 ένας στη θέση alarm (υψηλότερη θέση). 
 
Κάθε πλωτήρας κρέμεται από καλώδιο βυθισμένος στο υγρό. Είναι αυτοκαθαριζόμενος, 
οπότε η λειτουργία του δεν επηρεάζεται από έλαια ή στερεά τα οποία θα μπορούσαν να 
επικολληθούν στην επιφάνειά του. Το σώμα του είναι κατασκευασμένο από 
πολυπροπυλένιο και το εύκαμπτο μήκος του καλωδίου του από ελαστικό EPDM. Ο 
πλωτήρας διαθέτει μικροδιακόπτη με δυνατότητα διακοπής ωμικού φορτίου και 
επαγωγικού φορτίου. Η προστασία του μικροδιακόπτη είναι IP 68. 
 
Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται μέσω κατακόρυφης χαλύβδινης κλίμακας, η οποία 
κατασκευάζεται από συμπαγείς ράβδους και λάμες και στηρίζεται στο παράπλευρο τοιχίο. 
 
 
2.3.4. Χώρος δικλείδων Α/Σ-2, Α/Σ-3 και Α/Σ-24 (περιοχή Ατσιπόπουλο) 
 
Η άντληση των λυμάτων γίνεται άμεσα από τις αντλίες. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των 
αντλιών είναι από χάλυβα που έχει υποστεί αντιδιαβρωτική προστασία, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 και καταλήγουν σε κοινό συλλέκτη, επίσης από χάλυβα, διαμέτρου 
DN 300. Από το συλλέκτη τα λύματα οδηγούνται εκτός του αντλιοστασίου, μέσω 
χαλύβδινου αγωγού, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται μέσω ειδικού τεμαχίου με τον 
υπόλοιπο καταθλιπτικό αγωγό από HDPE PN 10, ονομαστικής διαμέτρου 90 για το 

αντλιοστάσιο Α/Σ-2, ονομαστικής διαμέτρου 110 για το αντλιοστάσιο Α/Σ-3 και 

ονομαστικής διαμέτρου 160 για το αντλιοστάσιο Α/Σ-24. 

 
Σε κάθε συλλέκτη, αντίστοιχα, συνδέεται αγωγός διαμέτρου DN 80, το άλλο άκρο του 
οποίου εισέρχεται στον υγρό θάλαμο. Από αυτόν τον αγωγό γίνεται η εκκένωση του 
καταθλιπτικού αγωγού, μέσω δικλείδας ίσης ονομαστικής διαμέτρου.  
 
Οι αγωγοί κατάθλιψης των αντλιών φέρουν συρταρωτή δικλείδα απομόνωσης και 
δικλείδα αντεπιστροφής τύπου σφαίρας ονομαστικής διαμέτρου ίσης με τον αγωγό, 
τοποθετημένες σε οριζόντια θέση. Τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από φαιό 
χυτοσίδηρο, ενώ τα ειδικά τεμάχια αυτών (έδρα, βάκτρο, σφαίρα κ.λπ.) είναι ανοξείδωτα. 
 
Όλα τα εξαρτήματα και ο συλλέκτης βρίσκονται εντός του χώρου δικλείδων, ο οποίος 
είναι διαμορφωμένος σε όλο το εμβαδόν του υγρού θαλάμου. Το ύψος του χώρου είναι 
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2,20m, ώστε να είναι δυνατή η κάθοδος σε αυτόν και ο χειρισμός των δικλείδων. Η 
πρόσβαση στο χώρο γίνεται από το ισόγειο μέσω κατακόρυφης κλίμακας από 
γαλβανισμένο μαλακό χάλυβα, η οποία στηρίζεται στο παράπλευρο τοιχίο. 
 
Στο δάπεδο του χώρου υπάρχει άνοιγμα διαστάσεων 1,20m x 2,70m, καλυμμένο από τρία 
όμοια τεμάχια μπακλαβαδωτής λαμαρίνας (διαστάσεων 1,10m x 0,90m), από τα οποία 
διέρχονται οι αντλίες κατά την ανύψωσή τους από τον υγρό θάλαμο. Για την καλύτερη 
εφαρμογή των καλυμμάτων, περιμετρικά στο άνοιγμα και μεταξύ των αντλητικών 
συγκροτημάτων τοποθετούνται γωνιές από μορφοσίδηρο που δημιουργούν ένα σταθερό 
πλαίσιο.  
 
 
2.3.5. Ανωδομή Α/Σ-2, Α/Σ-3 και Α/Σ-24 (περιοχή Ατσιπόπουλο) 
 
Επάνω από τον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου κατασκευάζεται οικίσκος εξωτερικού 
εμβαδού ίσου με τον θάλαμο (ωφέλιμο εμβαδόν 3,60m x 3,20m) και ύψους 2,70m με 
φέροντα σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, τοιχοποιία πλήρωσης από μπατική 
οπτοπλινθοδομή πάχους 20 cm και πλάκα οροφής ελάχιστου πάχους 15 cm, η οποία 
προβάλει κατά 20 cm από κάθε πλευρά και διαμορφώνεται με κλίση 1%. Από την οροφή 
της ανωδομής σε ύψος 1,20 m εξέρχεται ο αγωγός εξαερισμού, ο οποίος καταλήγει σε 
καμπύλη 180° με κάλυμα, για να αποφεύγεται εισροή ξένων αντικειμένων. 
 
Το δάπεδο της ανωδομής έχει άνοιγμα διαστάσεων 2,70m x 1,20m μέσω του οποίου 
γίνεται η απομάκρυνση των αντλητικών συγκροτημάτων. Το άνοιγμα καλύπτεται από 
τρία όμοια τεμάχια μπακλαβαδωτής λαμαρίνας (διαστάσεων 0,90m x 1,10m), τα οποία 
καλύπτουν τον αντίστοιχο χώρο επάνω από κάθε αντλία και τη θέση από όπου γίνεται η 
κάθοδος στον θάλαμο δικλείδων. 
 
Από την πλευρά του δρόμου, όπου υπάρχει πρόσβαση για το αντλιοστάσιο, υπάρχει 
σιδηρή μονόφυλλη πόρτα, διαστάσεων 1,20m x 2,20m, με περσιδωτά ανοίγματα για την 
εισαγωγή νωπού αέρα. Επιπλέον, περσιδωτό άνοιγμα διαστάσεων 0,70m x 0,75m 
διαμορφώνεται στην τοιχοποιία στη θέση όπου θα εγκατασταθεί το Η/Ζ. Στις πλευρικές 
τοιχοποιίες τοποθετούνται υαλοπίνακες διαστάσεων 0,60m x 1,20m για τον φυσικό 
φωτισμό. 
 
Στον οικίσκο στεγάζονται ο ηλεκτρικός πίνακας και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Στην 
οροφή εγκαθίσταται τυποποιημένη γερανοδοκός τύπου I 120 κατά μήκος της σειράς των 
αντλιών, στην οποία εφαρμόζει ένα ηλεκτροκίνητο παλάγκο ανυψωτικής ικανότητας 0,5 
tn. Ο μηχανισμός ανύψωσης, αποτελείται από σύστημα τροχαλιών με αλυσίδα και γάντζο. 
Ο σχεδιασμός και οι ένσφαιροι τριβείς δίνουν μεγάλη απόδοση ώστε μικρή δύναμη αρκεί 
για την ανύψωση πολλαπλάσιου βάρους. Ο μικρός αριθμός κατασκευαστικών μερών 
καθιστά απλή τη συντήρηση. Το σώμα του παλάγκου είναι κατασκευασμένο από 
αλουμίνιο για μικρότερο βάρος και ευκολία στη μεταφορά. Η μεταφορά του μηχανισμού 
κατά μήκος της δοκού είναι επίσης ηλεκτροκίνητη. Υπάρχει δυνατότητα και χειροκίνητης 
λειτουργίας. 
 
Για την απαγωγή της θερμότητας που εκλύεται κατά τη λειτουργία του Η/Ζ και από τον 
ηλεκτρικό πίνακα, για τον αερισμό του χώρου και την εισαγωγή αέρα καύσης που 
απαιτείται για τη λειτουργία του Η/Ζ εγκαθίσταται στον εξωτερικό τοίχο του οικίσκου, σε 
οπή κατάλληλης διαμέτρου, ένας επίτοιχος αξονικός ανεμιστήρας παροχής, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς. 
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Ο ανεμιστήρας είναι βιομηχανικού τύπου και αποτελείται από την πτερωτή, τον 
ηλεκτροκινητήρα, τα στηρίγματα του κινητήρα και το πλαίσιο. Τα πτερύγια της πτερωτής 
είναι κατασκευασμένα από επιψευδαργυρωμένη, πρεσσαριστή λαμαρίνα και καρφωμένα 
στον άξονα. Ο άξονας είναι στερεωμένος σε μία κεντρική πλήμνη και η όλη κατασκευή 
είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένη. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι επαγωγικός με τύλιγμα 
κλωβού, ερμητικού τύπου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 34-1 με βαθμό 
προστασίας ΙΡ55 και ηλεκτρική μόνωση κλάσης F, κατάλληλη για μέγιστη θερμοκρασία 
αέρα 135 C. Ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα είναι δυναμικά ζυγοσταθμισμένος και τα 
ρουλεμάν αυτολίπαντα. Η βάση του κινητήρα κατασκευάζεται από ηλεκτροσυγκολητή 
ατσάλινη ράβδο κατάλληλου μεγέθους για πλήρη στήριξη ακόμα και σε αντίξοες 
συνθήκες. Το πλαίσιο ανάρτησης είναι κατασκευασμένο από μη μεταλλικό υλικό με 
κατάλληλα διαμορφωμένο κώνο αναρρόφησης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη 
αεροδυναμική απόδοση. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέσω αισθητηρίου θερμοκρασίας. Σε 
περίπτωση ανύψωσης της θερμοκρασίας πάνω από τους 40 0C, ο ανεμιστήρας τίθεται σε 
λειτουργία. 
 
 
2.3.6. Αντιδιαβρωτική προστασία 
 
Στον επόμενο πίνακα συνοψίζεται η αντιδιαβρωτική προστασία των υλικών των 
αντλιοστασίων. 
 

Α/Α Τμήμα του Εργου Είδος Αντιδιαβρωτικής Προστασίας 

1 Αντλιοστάσιο 
Αντλητικά συγκροτήματα 

- αντλίες 

- κινητήρες 
- σύστημα τοποθέτησης (οδηγοί) 

Χαλύβδινες σωληνώσεις 
Εξαρτήματα σωληνώσεων 

Βαφή πρώτο χέρι με εποξειδικό PVC και 
μεταβαμμένο με black chloric rubber paint 

 

Όπως οι αντλίες 
Γαλβάνισμα εν θερμώ 

Γαλβάνισμα εν θερμώ 
Γαλβάνισμα εν θερμώ 

2 Πίνακες ηλεκτροδότησης & αυτοματισμού Γαλβάνισμα εν θερμώ – Πολυστερική βαφή 

3 Σύστημα ελέγχου στάθμης 

- διακόπτες πλωτήρα 

 

πολυπροπυλένιο / EPDM, IP 68 

4 Καλώδιο επικοινωνιών μονάδων 

αυτοματισμού 

Σε σωλήνα PVC 

5 Καλύμματα & άλλες σιδηρές κατασκευές Γαλβάνισμα εν θερμώ 

 
 
2.3.7. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
 
Η ηλεκτροδότησή τους θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ μέσω 
μονοφασικού ή τριφασικού μετρητή, σύμφωνα με τα σχέδια. 
 
Η κύρια κατανάλωση κάθε αντλιοστασίου είναι το αντλητικό συγκρότημα. Για ισχύ 
αντλητικών συγκροτημάτων ως 2.2kW προβλέπεται απ’ ευθείας εκκίνηση (direct-on-line). 
Για ισχύ αντλητικών συγκροτημάτων άνω των 2.2kW ως 50kW προβλέπεται εκκίνηση με 
αυτόματη διάταξη ομαλού εκκινητή (soft starter). Για ισχύ αντλητικών συγκροτημάτων 
άνω των 10kW προβλέπεται εγκατάσταση συστοιχίας πυκνωτών για βελτίωση του 
συντελεστή ισχύος. 
 
Εξωτερικά της ανωδομής των αντλιοστασίων Α/Σ-2, Α/Σ-3 και Α/Σ-24 θα τοποθετηθεί ο 
μετρητής της ΔΕΗ, από όπου θα εισέλθει το καλώδιο κεντρικής παροχής. 
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Ο ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου θα τοποθετηθεί εντός της ανωδομής των 
παραπάνω αντλιοστασίων και στους θαλάμους των δικλείδων θα τοποθετηθούν κυτία 
σύνδεσης. 
 
Επειδή η λειτουργία των παραπάνω αντλιοστασίου θεωρείται κρίσιμη για την 
ικανοποιητική λειτουργία ολόκληρου του έργου, προβλέπεται η εγκατάσταση 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) για παροχή εφεδρικής ενέργειας σε περίπτωση 
διακοπής της παροχής της ΔΕΗ. Η μεταγωγή ΔΕΗ – Η/Ζ προβλέπεται αυτόματη, 
ελεγχόμενη από κατάλληλο επιτηρητή τάσης και χρονικό ρελέ. 
 
Στα υπόλοιπα υπόγεια αντλιοστάσια τοποθετείται κατάλληλος υπαίθριος πίνακας τύπου 
πίλλαρ, σε κατάλληλη θέση κοντά στο αντλιοστάσιο, μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΗ. 
Από εκεί ξεκινούν οι τροφοδοτήσεις του εξοπλισμού και των αυτοματισμών του 
αντλιοστασίου μέσω υπόγειας όδευσης και οι οποίες καταλήγουν στο αντλιοστάσιο. 
 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση κάθε αντλιοστασίου περιλαμβάνει: 
• την ηλεκτροδότηση από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ 
• τον πίνακα του αντλιοστασίου 
• την ηλεκτροδότηση των κινητήρων 

• την ηλεκτροδότηση των βοηθητικών καταναλώσεων (φωτισμός – αυτοματισμοί) 
 
Οι καλωδιώσεις γενικά θα κατασκευαστούν με ανθυγρά καλώδια. Θα έχουν αγωγούς από 
χαλκό με θερμοπλαστική μόνωση και εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα από 
θερμοπλαστική ή ελαστική ουσία. 
 
Η ηλεκτροδότηση των κινητήρων των αντλιών κατά το τελευταίο τμήμα τους θα γίνει με 
ειδικά εύκαμπτα καλώδια, κατάλληλα για συνεχή παραμονή και λειτουργία σε νερό και 
μάλιστα διαβρωτικό, υποβρύχιου τύπου Η07RN-F 450V/750V, πολύκλωνα 
επιψευδαργυρωμένα με μόνωση από νεοπρένιο. Όλες οι υπόλοιπες καταναλώσεις θα 
γίνουν με καλώδια τύπου Ε1VV-U (ΝΥΥ). 
 
Κάθε πίνακας θα διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό πεδίων/διαμερισμάτων για τα αντλητικά 
συγκροτήματα, και ένα πεδίο/διαμέρισμα για τις υπόλοιπες καταναλώσεις. Θα 
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα και συσκευές χειρισμών, προστασίας, 
μέτρησης, ενδείξεων κ.λπ., όπως αυτά προσδιορίζονται στο αντίστοιχο μονογραμμικό 
σχέδιο. Οι θύρες κάθε πεδίου θα φέρουν κλειδαριές. Στη θύρα του κάθε πεδίου του 
πίνακα θα υπάρχει διακόπτης τριών θέσεων με τις ενδείξεις: αυτόματη λειτουργία - 
διακοπή λειτουργίας - χειροκίνητη λειτουργία. Στα σημεία εξόδου των καλωδίων από τον 
πίνακα θα τοποθετηθούν στυπιοθλίπτες, οι οποίοι θα στεγανωθούν επιπλέον με σιλικόνη. 
 
Οι οριζόντιες οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε αεριζόμενη εσχάρα στηριζόμενη σε 
γωνιακά στηρίγματα στον τοίχο και σε ύψος κοντά στην οροφή. Οι κάθετες οδεύσεις των 
καλωδίων θα είναι ορατές εντός πλαστικών ή γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων. Το 
καλώδιο εισόδου θα εισέλθει από τη βάση του πίνακα μέσα στο έδαφος προστατευμένο 
με πλαστική σωλήνωση και τα καλώδια θα εξέρχονται από το άνω μέρος. 
 
Ολόκληρη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, 
ρευματοδότες, φωτιστικά κλπ) θα είναι στεγανού τύπου, κλάσεως ΙΡ 45 κατ’ ελάχιστον 
εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Τα φωτιστικά σώματα στα εσωτερικά μέρη του αντλιοστασίου θα είναι τύπου φθορισμού, 
στεγανά ΙΡ 65, με λαμπτήρα των 13W, τουλάχιστον. 
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Ηλεκτρικοί πίνακες 
 
Ο πίνακας θα είναι κλειστού τύπου, στεγανός, τύπου πεδίου μεταλλικός από σκελετό 
σιδηρογωνιών καλυμμένων με χαλυβοελάσματα, πάχους 1,5mm. Θα είναι επισκέψιμος 
από την εμπρόσθια πλευρά του για επιθεώρηση οργάνων και συσκευών και κλειστός από 
τις υπόλοιπες πλευρές του, αλλά θα φέρει κατάλληλες θυρίδες εξαερισμού. Στο 
εσωτερικό του θα είναι διαμερισματοποιημένος ή θα αποτελείται από δύο ή περισσότερα 
πεδία, προκειμένου να είναι διακριτοί οι χώροι εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού για κάθε κατανάλωση (είσοδος, αντλίες, βοηθητικές καταναλώσεις, ασθενή 
ρεύματα κλπ). 
 
Στο επάνω μέρος του πίνακα θα είναι τοποθετημένοι οι χάλκινοι ορθογωνικοί ζυγοί 
φάσεων, κατάλληλων διαστάσεων, στηριγμένοι σε κατάλληλους μονωτήρες. Εκτός από 
αυτούς θα υπάρχουν και δύο χάλκινοι ζυγοί, ουδέτερος και γείωση, με διατομή ίση με το 
μισό της διατομής των ζυγών φάσεων. Η έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από το κάτω 
μέρος. Όμοια, η τροφοδότηση του πίνακα από το μετρητή της ΔΕΗ γίνεται από το κάτω 
μέρος με καλώδια Ε1VV-U (NYY). 
 
Κάθε πεδίο του πίνακα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις, ύψος 1,80m, πλάτος 1,20m και 
βάθος απόλυτα επαρκές για να περιλάβει τα όργανα και τις διατάξεις που αναφέρονται πιο 
κάτω.  
 
Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Όσα από αυτά 
χρειάζονται χειρισμό, αυτός θα γίνεται από τη μπροστινή πλευρά του πίνακα. Τα όργανα 
προστασίας του πίνακα θα εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία, ώστε η διακοπή 
λειτουργίας μίας γραμμής να μην συνεπάγεται τη διακοπή του κεντρικού διακόπτη. Κάτω 
από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει μία πινακίδα που θα γράφει, με 
ανάγλυφα κεφαλαία γράμματα σε ελληνική γλώσσα, τη γραμμή ή τον προορισμό του 
οργάνου. 
 
Στις συνολικές καταναλώσεις του πίνακα θεωρείται εφεδρεία ισχύος 20%. 
 
Κάθε πίνακας αποτελείται από τα πιο κάτω πεδία/διαμερίσματα με τα όργανα που 
αναφέρονται αντίστοιχα. 
 
Εισόδου ΔΕΗ 
 
Η γραμμή εισόδου από τη ΔΕΗ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα όργανα: 
• Τριπολικό (ή μονοπολικό, ανάλογα με το είδος της παροχής) αυτόματο διακόπτη 

ισχύος ονομαστικής εντάσεως, σύμφωνα με τα σχέδια. 
• Αμπερόμετρα (ένα ή τρία, ανάλογα με το είδος της παροχής) διαστάσεων 96mm x 

96mm τύπου κινητού σιδήρου, κλάσεως 1,5, περιοχής ενδείξεως 0 - 50Α για 
σύνδεση μέσω μετασχηματιστών εντάσεως. 

• Βολτόμετρο διαστάσεων 96mm x 96mm τύπου κινητού σιδήρου, κλάσεως 1,5, 
περιοχής ενδείξεων 0 - 600V. 

• Μεταγωγέα βολτομέτρου επτά θέσεων για την ένδειξη της πολικής και της φασικής 
τάσης. 

• Βατόμετρο διαστάσεων 96mm x 96mm. 
• Μετασχηματιστές εντάσεως, σχέσεως μετασχηματισμού 63Α/5Α, για τη 

τροφοδότηση των αμπερομέτρων (ένα ή τρεις, ανάλογα με το είδος της παροχής). 
• Ενδεικτικές λυχνίες 230V (μία ή τρεις, ανάλογα με το είδος της παροχής). 
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Τροφοδότησης αντλητικών μονάδων 
 
Κάθε αναχώρηση για τροφοδότηση αντλητικής μονάδας θα είναι εφοδιασμένη με τα 
ακόλουθα όργανα: 
• Αυτόματο τριπολικό διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης ως αναγράφεται στα 

μονογραμμικά σχέδια των πινάκων, με σταθερά μαγνητικά στοιχεία προστασίας και 
ρυθμιζόμενα θερμικά στοιχεία υπερέντασης. Ο διακόπτης θα διαθέτει βοηθητικές 
επαφές σηματοδότησης λειτουργίας και βλάβης. 

• Αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη μεγέθους κατάλληλου για την ισχύ του 
κινητήρα σε συνθήκες λειτουργίας AC 3 κατά VDE 0660, για την άμεση ζεύξη του 
κινητήρα (εκκίνηση direct-on-line). 

• Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ομαλός εκκινητής (soft starter), για να 
εξασφαλισθεί η μικρή τιμή του ρεύματος εκκίνησης. 

• Ηλεκτρονόμο που συνδέεται με τα θερμοστοιχεία των τυλιγμάτων του κινητήρα και 
προκαλεί στάση του κινητήρα και σήμανση σε περίπτωση υπερθέρμανσης. 

• Ωρομετρητή λειτουργίας. 
• Επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων «AUTO» - «OFF» - «MAN». Στη θέση «AUTO» η 

λειτουργία της αντλητικής μονάδας θα ρυθμίζεται από το τοπικό PLC. Στη θέση 
«OFF» η αντλητική μονάδα δεν θα λειτουργεί. Στη θέση «MAN» η μονάδα θα 
τίθεται σε λειτουργία από τον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα χωρίς κανένα περιορισμό. 

• Δύο ενδεικτικές λυχνίες θέσης του αυτόματου, πράσινη (σε λειτουργία) και κόκκινη 
(διακοπή από σφάλμα). 

• Μπουτόν εκκίνησης – στάσης για τη χειροκίνητη λειτουργία του αυτόματου 
διακόπτη soft starter. 

 
Βοηθητικών καταναλώσεων 
 
Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει τις αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των διαφόρων 
βοηθητικών καταναλώσεων του αντλιοστασίου. Οι βοηθητικές αναχωρήσεις είναι: 
• Μονοφασική γραμμή τροφοδότησης του τοπικού PLC με αυτόματη ασφάλεια 16Α 

και μετασχηματιστή 230V/24V διπλής μόνωσης. 
• Μονοφασική γραμμή τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων, με αυτόματη ασφάλεια 

10Α. 
• Μονοφασική εφεδρική γραμμή με αυτόματη ασφάλεια 10 Α. 
• Μονοφασική εφεδρική γραμμή με αυτόματη ασφάλεια 16Α. 
 
Αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων 
 
Για την καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας του αντλιοστασίου προβλέπεται η 
συγκέντρωση όλων των σημάτων και πλήκτρων ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων του 
αντλιοστασίου σε χωριστό πεδίο/διαμέρισμα κάθε πίνακα. 
Το πεδίο αυτοματισμού περιέχει τη βασική λογική μονάδα, που επιτελεί τις διάφορες 
λειτουργίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η μονάδα αυτή θα είναι 
ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη (PLC), αποτελούμενη από περισσότερα ανεξάρτητα 
εναλλάξιμα στοιχεία (modules). Θα περιλαμβάνει μία κάρτα τροφοδοσίας, μία κάρτα 
κεντρικού μικροεπεξεργαστή (CPU) και τον απαιτούμενο αριθμό καρτών ψηφιακών 
εξόδων, καρτών ψηφιακών εισόδων και καρτών αναλογικών μεγεθών. Το σύστημα θα 
είναι επεκτάσιμο. 
Κάθε σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής εισόδους/εξόδους: 
• Εντολή εκκίνησης αντλιών (δύο ψηφιακές έξοδοι – 2DO) 
• Ένδειξη «λειτουργίας» αντλίας (δύο ψηφιακές είσοδοι – 2DI) 
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• Ένδειξη σφάλμαλτος στην εκκίνηση αντλίας (δύο ψηφιακές είσοδοι – 2DI) 
• Θερμικά κινητήρων (έξι ψηφιακές είσοδοι – 6DI) 
• Ένδειξη έλλειψης τάσης (μια ψηφιακή είσοδος – 1DI) 
• Ένδειξη «γενικού σφάλματος αντλιοστασίου» (μία ψηφιακή είσοδος – 1DI) 
• Διακόπτες στάθμης (τέσσερις ψηφιακές είσοδοι – 4DI) 
• Επιπλέον εφεδρικά σημεία, τέσσερις ψηφιακές είσοδοι και δύο ψηφιακές έξοδοι – 4DI, 

2DO) 
 
 
2.3.8. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
 
Τα Η/Ζ που θα εγκατασταθούν στα αντλιοστάσια Α/Σ-2, Α/Σ-3, Α/Σ-24 στην περιοχή 
Ατσιπόπουλο, θα είναι αυτομάτου λειτουργίας, συνεχούς ισχύος, όπως φαίνεται στον 
επόμενο πίνακα, με περιθώριο υπερφορτίσεως κατά 10% ως stand-by για μία ώρα ανά 
δώδεκα ώρες λειτουργίας σύμφωνα με το ISO 3046. Κάθε Η/Ζ θα φέρει κινητήρα και 
αυτορρυθμιζόμενη αυτοδιεγειρόμενη γεννήτρια τύπου brushless μετά ηλεκτρονικού 
σταθεροποιητή τάσεως AVR συνεχούς ισχύος ίσης με την ονομαστική κατά κλάση 
μονώσεων H. 
 
Για λόγους ηχορύπανσης από την λειτουργία του Η/Ζ θα μπορούσε να προταθεί πλήρης 
ηχομόνωση αυτού (τοποθέτηση εντός ηχομονωτικού καλύμματος). Αυτό θα είχε σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους του Η/Ζ (κατά 25% περίπου) και την αύξηση του 
απαραίτητου εμβαδού στα αντλιοστάσια (κατά 15% περίπου) για την τοποθέτησή τους. 
Ωστόσο, οι ώρες λειτουργίας των Η/Ζ μετά από διακοπές του δικτύου προβλέπονται λίγες 
και επειδή τα Η/Ζ βρίσκονται σε κλειστούς χώρους δεν προτείνεται η πλήρης ηχομόνωσή 
τους. 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των Η/Ζ που θα εγκατασταθούν σε κάθε αντλιοστάσιο 
φαίνονται στον πίνακα: 
 

Α/Σ Ισχύς (kVA/kW) 

Συνεχής Stand-by 

Α/Σ 1 12,5 / 10,0 13,5 / 10,8 

Α/Σ 2 12,5 / 10,0 13,5 / 10,8 

Α/Σ 3 20,0 / 16,0 25,0 / 20,0 

 
Ο πίνακας κάθε Η/Ζ θα φέρει ηλεκτρονικό διερευνητή φορτίσεων, προστασία έναντι 
υπερστροφίας - υπερσυχνότητας, στροφόμετρο, μετρητή ωρών λειτουργίας, θερμόμετρο 
νερού, θερμόμετρο λιπαντελαίου, μανόμετρο λιπαντελαίου και αμπερόμετρο φορτίσεως 
συσσωρευτών. 
 
Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του ζεύγους θα παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 
i. Αυτόματη εκκίνηση του ζεύγους (χωρίς φορτίο) και παραλαβή του φορτίου σε 

διάστημα περίπου 15 δευτερολέπτων, όταν η τάση οποιασδήποτε φάσης του 
δικτύου διακοπεί ή κατέλθει κάτω από ένα προκαθορισμένο (ρυθμιζόμενο) όριο. Η 
εντολή εκκίνησης θα δίδεται από τον αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη και δεν θα 
ακυρώνεται, ακόμη και στην περίπτωση που η τάση του δικτύου αποκατασταθεί σε 
χρόνο μικρότερο από 45 sec.    

ii. Η εκκίνηση του ζεύγους θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής 
που θα δίνει μέχρι τρεις το πολύ διαδοχικές εντολές εκκίνησης. Σε περίπτωση που 
το ζεύγος τελικά αποτύχει να ξεκινήσει η συσκευή θα αποκλείει τη δυνατότητα 
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οιασδήποτε νέας εντολής, εάν δεν εντοπισθεί προηγουμένως η βλάβη. Η διάρκεια 
κάθε εντολής και ο ενδιάμεσος χρόνος ηρεμίας μπορούν να ρυθμισθούν. 

iii. Δυνατότητα ελέγχου των διατάξεων αυτόματης εκκίνησης του ζεύγους. 
iv. Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας με τοπικό χειρισμό. 
v. Αυτόματο κράτημα του πετρελαιοκινητήρα στις παρακάτω περιπτώσεις σφαλμάτων, 

που αποκλείει την δυνατότητα νέας εκκινήσεως, αν δεν εντοπισθεί προηγουμένως η 
βλάβη και συνοδεύεται με κατάλληλη οπτική σήμανση, στις εξής περιπτώσεις: 
Αποτυχία εκκινήσεως (μετά τις τρεις διαδοχικές προσπάθειες), χαμηλή πίεση λαδιού, 
υπερβολική ταχύτητα περιστροφής, υψηλή θερμοκρασία νερού. 

vi. Χειροκίνητο κράτημα (σταμάτημα του κινητήρα) από τον πίνακα κατά την 
αυτόματη λειτουργία για τις περιπτώσεις ανάγκης με ταυτόχρονο αποκλεισμό 
εντολής νέας εκκινήσεως. 

 
Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του ζεύγους θα περιλαμβάνει τα παρακάτω όργανα, 
συσκευές ή εξαρτήματα: 
i. Ενδεικτικά όργανα (βολτόμετρο, αμπερόμετρο, συχνόμετρο, μετρητή συνημιτόνου 

και ενδεικτικές λυχνίες). 
ii. Αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα ρυθμίσεως της τάσεως της γεννήτριας. 
iii. Αυτόματο φορτιστή μπαταριών 24V DC για τη συντηρητική φόρτιση των 

συσσωρευτών. 
iv. Αυτόματο τριπολικό γενικό διακόπτη προστασίας της γεννήτριας από υπερφόρτιση 

και βραχυκύκλωμα, έντασης ίσης με την ένταση αυτής κατά AC 3, με σύστημα 
θερμικης και μαγνητικής προστασίας. 

v. Ενδεικτικές λυχνίες σφαλμάτων με διάταξη ελέγχου της καλής καταστάσεώς τους. 
Επιπλέον των παραπάνω, ενδεικτικές λυχνίες προβλέπονται και για: χαμηλή 
συχνότητα γεννήτριας, χαμηλή τάση μπαταριών, χαμηλή στάθμη καυσίμου, θέση 
διακοπτών μεταγωγής φορτίου (ανοικτός - κλειστός - trip).  

 
Όλα τα παραπάνω όργανα, συσκευές και εξαρτήματα περιλαμβάνονται σε κατάλληλο 
μεταλλικό ερμάριο στον πίνακα ελέγχου που συνοδεύει το Η/Ζ. 
 
Επιπλέον, το Η/Ζ διατίθεται με σύστημα αυτόματης προθέρμανσης του νερού ψύξης του 
πετρελαιοκινητήρα, θερμοστατικά ελεγχόμενο και τροφοδοτούμενο από την τάση του 
δικτύου. 
 
Η δεξαμενή καυσίμου είναι ενσωματωμένη στη βάση του Η/Ζ και φέρει ηλεκτρικό 
διακόπτη στάθμης τύπου πλωτήρα με οπτική και ακουστική ένδειξη της χαμηλής στάθμης 
του καυσίμου. 
 
Γειώσεις 
 
Προβλέπεται η κατασκευή θεμελιακής γείωσης σε κάθε αντλιοστάσιο.  
 
Η θεμελιακή γείωση θα κατασκευαστεί με ταινία γαλβανισμένου χάλυβα 30mm x 3,5mm, 
η οποία θα στηριχθεί στον πυθμένα και περιμετρικά στα θεμέλια του αντλιοστασίου. Η 
ταινία θα καλυφθεί από στρώση μπετόν πάχους 10 cm και πλάτους 20 cm. 
 
Η ταινία θα είναι θερμά γαλβανισμένη με πάχος επικάλυψης 300gr/m2, κατάλληλη για 
περιμετρική θεμελιακή γείωση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Για τις συνδέσεις των τμημάτων 
της ταινίας θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι σφιγκτήρες βαρέως τύπου, κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 
50164-1, ενώ για τις συνδέσεις των αγωγών με την ταινία θα χρησιμοποιηθούν 
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σφιγκτήρες κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1. Η ταινία θα στερεωθεί με ειδικά στηρίγματα, που 
εξασφαλίζουν την κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας, κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1,4. 
 
Στη θεμελιακή γείωση θα συνδεθούν μέσω συστήματος ισοδυναμικής προστασίας οι 
γειώσεις των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων, και ο ουδέτερος αγωγός του 
μετρητή της ΔΕΗ.  
 
Η γείωση θα πληροί τις εξής δύο απαιτήσεις: 
• Μικρή αντίσταση διάβασης, μικρότερη ή ίση από 2 Ω. 
• Καλές και αντιδιαβρωτικά προστατευμένες ενώσεις, ώστε η τιμή της αντίστασης να 

μην μεταβάλλεται με τις καιρικές συνθήκες. 
 
Σε κάθε περίπτωση μετά την εγκατάσταση η γείωση θα μετρηθεί σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς ώστε να αποδειχθεί η επίτευξη της αποδεκτής τιμής. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα ενισχυθεί με τοποθέτηση επιπρόσθετων ηλεκτροδίων. 
 
Για την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων προβλέπονται στην είσοδο των 
καλωδίων από τη ΔΕΗ κατάλληλα αντικεραυνικά γραμμής. 
 
Αντικεραυνική προστασία (Αντλιοστάσια Α/Σ-2, Α/Σ-3, Α/Σ-24 – περιοχή 
Ατσιπόπουλο) 
 
Προβλέπεται διάταξη προστασίας από ατμοσφαιρικές εκκενώσεις σε κάθε κτίριο του 
αντλιοστασίου. Το σύστημα είναι τύπου κλωβού Faraday. Γενικά η εγκατάσταση θα 
εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 62305. 
 
Το σύστημα συλλογής κεραυνών αποτελείται κύρια από χαλύβδινο γαλβανισμένο αγωγό 
συλλογής, διαμέτρου 8mm (διατομής 50 mm2), που θα τοποθετηθεί κατά μήκος των 
πλευρών της οροφής του κτιρίου. Ο αγωγός θα στερεώνεται με μεταλλικά στηρίγματα 
από γαλβανισμένο σίδηρο, τοποθετημένα σε απόσταση ενός μέτρου το ένα από το άλλο. 
 
Οι αγωγοί καθόδου είναι τέσσερις και αποτελούνται από γαλβανισμένο χάλυβα διαμέτρου 
8 mm. Θα συνδέονται αγώγιμα με το σύστημα συλλογής και με το σύστημα γείωσης και 
θα στερεώνονται με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα στον οπλισμό του σκυροδέματος. 
 
Η θεμελιακή γείωση θα κατασκευαστεί με ταινία γαλβανισμένου χάλυβα 30mm x 3,5mm, 
η οποία θα στηριχθεί στον πυθμένα και περιμετρικά στα θεμέλια του κτιρίου. Η ταινία θα 
καλυφθεί από στρώση μπετόν πάχους 10cm και πλάτους 30cm. 
 
Η ταινία θα είναι θερμά γαλβανισμένη με πάχος επικάλυψης 300gr/m2, κατάλληλη για 
περιμετρική θεμελιακή γείωση, κατά ΕΝ 50164-2. Για τις συνδέσεις των τμημάτων της 
ταινίας θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι σφιγκτήρες βαρέως τύπου, κατά ΕΝ 50164-1, 
ενώ για τις συνδέσεις των αγωγών με την ταινία θα χρησιμοποιηθούν σφιγκτήρες κατά 
ΕΝ 50164-1. Η ταινία θα στερεωθεί με ειδικά στηρίγματα, που εξασφαλίζουν την 
κατακόρυφη τοποθέτηση της ταινίας, κατά ΕΝ 50164-1. 
 
Για την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων προβλέπονται στην είσοδο των 
καλωδίων από τη ΔΕΗ κατάλληλα αντικεραυνικά γραμμής. 
 
 
2.3.9. Λειτουργία – Σύστημα αυτοματισμού 
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Βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη 
εκκένωση του υγρού θαλάμου με την απαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας λυμάτων, 
με λειτουργία ή στάση αντιστοίχου αριθμού αντλιών. Εκτός από αυτό, το σύστημα θα 
έχει τη δυνατότητα ελέγχου διαφόρων μεγεθών (όπως περιγράφεται στα επόμενα) και να 
δίνει εικόνα της καταστάσεως που επικρατεί κάθε στιγμή με κατάλληλα σήματα, 
προστατεύοντας συγχρόνως κάθε αντλιοστάσιο από συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας και 
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία όλου του δικτύου μεταφοράς των λυμάτων. 
 
Η λειτουργία των αντλιών θα είναι αυτόματη και θα ρυθμίζεται από το τοπικό PLC σε 
συνδυασμό με τις ενδείξεις των διακοπτών στάθμης στον υγρό θάλαμο, οι οποίοι θα 
δίνουν τις εντολές εκκινήσεως και στάσεως στο ή στα αντλητικά συγκροτήματα. Η 
λειτουργία κάθε αντλίας θα είναι επίσης δυνατή με χειροκίνητη εντολή σε περίπτωση 
ανάγκης. 
 
Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται για την ομαλή φθορά τους και στην εναλλαγή 
θα λαμβάνουν μέρος όλα τα αντλητικά συγκροτήματα (και το εφεδρικό). Σε κάθε 
περίπτωση βλάβης, θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το αντλητικό συγκρότημα που θα 
είναι σε εφεδρεία και ταυτόχρονα θα ενεργοποιείται οπτικό σήμα (ενδεικτική λυχνία) στον 
τοπικό ηλεκτρικό πίνακα. 
 
Όταν για οποιοδήποτε λόγο η ηλεκτρική παροχή από τη ΔΕΗ διακοπεί θα μεταδίδεται 
σήμα συναγερμού. 
 
Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος αυτοματισμού 
 
Το σύστημα αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή 
λειτουργία του αντλιοστασίου ως σύνολο συνεργαζόμενου εξοπλισμού και κάθε 
αντλητικής εγκατάστασης και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί 
κατάλληλα και να προφυλάσσει την εγκατάσταση από βλάβες. Για την εκπλήρωση του 
προορισμού του το σύστημα αυτοματισμού παρέχει τις δυνατότητες που αναφέρονται 
στη συνέχεια και επιπλέον τυχόν άλλες που θα υποδειχθούν από τον οίκο κατασκευής 
του συστήματος ή του Η/Μ εξοπλισμού. 
 
Συνοπτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις σήμανσης και αυτοματισμού για κάθε αντλιοστάσιο 
στο σύνολό του, θα είναι οι παρακάτω: 
• Σήμανση υπάρξεως τάσεως στα κυκλώματα ελέγχου 
• Έλεγχος λειτουργίας όλων των ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα 
• Όλες οι σημάνσεις του πίνακα είναι οπτικές ενώ το σήμα «γενικού σφάλματος» 

μεταφέρεται και στην κεντρική μονάδα αυτοματισμού (πρόβλεψη). 
 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε αντλητικό συγκρότημα που καλύπτει ο αυτοματισμός 
συνοψίζονται ως εξής: 
i. Εκκίνηση και στάση της ή των αντλιών βάσει της στάθμης λυμάτων στον υγρό 

θάλαμο. 
ii. Αυτόματη αντικατάσταση μίας αντλίας που τυχόν δεν λειτουργεί με την επόμενη 

στη σειρά εναλλαγής με ταυτόχρονη μετάδοση σφάλματος. 
iii. Αυτόματη κυκλική εναλλαγή της σειράς λειτουργίας των αντλιών: κάθε εντολή 

στάσης θα επιδρά στην πρώτη αντλία που μπήκε σε λειτουργία και κάθε εντολή 
εκκίνησης θα επιδρά στην αντλία που έχει σειρά μετά την τελευταία αντλία που 
μπήκε σε λειτουργία. Στον κύκλο περιλαμβάνεται και η εφεδρική. 

iv. Επιλογή αυτόματου ή χειροκίνητου τρόπου ελέγχου της λειτουργίας των αντλιών 
μέσω μεταγωγέα τριών θέσεων («AUTO - OFF – MAN»), με τον οποίο 
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επιτυγχάνονται τα ακόλουθα όταν ο αντίστοιχος μεταγωγέας του πίνακα βρίσκεται 
στην αντίστοιχη θέση: 

• Στην θέση «OFF» του μεταγωγέα, ο αυτόματος διακόπτης εκκίνησης της 
αντλητικής μονάδας (Υ-Δ ή d.o.l.) παραμένει ανοικτός. Ο αυτοματισμός γνωρίζει 
αυτό και κατά την εναλλαγή υπερπηδά αυτόματα την αντίστοιχη αντλία. 

• Στην θέση «AUTO» ο αυτόματος διακόπτης ελέγχεται τελείως από το αυτόματο 
σύστημα λειτουργίας. Για να εκκινήσει ο κινητήρας πρέπει η στάθμη του νερού 
στον υγρό θάλαμο να φθάσει στο καθορισμένο ύψος. Όταν συμβαίνει αυτό, μόλις 
δοθεί εντολή εκκίνησης από το σύστημα αυτοματισμού, κλείνει ο αυτόματος 
διακόπτης εκκίνησης (Υ-Δ ή d.o.l.) και ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία. Η στάση 
του κινητήρα θα γίνει πάλι από το σύστημα ελέγχου στάθμης και, σε έκτακτη 
περίπτωση, από κάποιο από τα συστήματα προστασίας. 

• Σήμανση σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού στον υγρό θάλαμο. 
• Αποκλεισμό εκκίνησης των αντλιών που είναι εκτός λειτουργίας. 
• Αποκατάσταση λειτουργίας μετά από δράση των παραπάνω αυτοματισμών μόνο με 

παρέμβαση του προσωπικού. 
• Σήμανση «λειτουργία» κάθε μίας αντλίας. 
• Σήμανση «βλάβη» κάθε μίας αντλίας σε περίπτωση που δόθηκε εντολή εκκίνησης 

«AUTO» ή «MAN» και η αντλία δεν τέθηκε σε λειτουργία. 
• Σήμανση υπερθέρμανσης καθενός κινητήρα των αντλιών. 
 
 

3. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 
Το δίκτυο θα περιλαμβάνει 500μ αγωγών διαμέτρου Φ400 και 500μ αγωγών Φ500 με τα 
αντίστοιχα φρεατια στροφής, συμβολής και πτώσεως. 
 
Θα κατασκευασθουν και τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
 
 

4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Στο έργο προβλέπονται και παρεμβάσεις σε προβληματικά σημεία του δικτύου σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν είναι HDPE ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
 
Η ελάχιστη διάμετρος είναι DN90mm σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας για την 
κατά το δυνατόν αποφυγή των εμφράξεων. Η χρησιμοποίηση μεγαλυτέρων διαμέτρου 
εξυπηρετεί και τη δημιουργία αποθηκευτικού όγκου στους αγωγούς για την εξισορρόπηση 
έλλειψης ικανού όγκου στις δεξαμενές. Το δίκτυο διαμορφώνεται όπως παρακάτω: 
 

ΑΓΩΓΟΙ 

Διάμετρος (mm) Μήκος (m) 

D90 6,717 

D110 450 
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4.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.2.1. Υλικό σωλήνων – τοποθέτηση αγωγών 
 
Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) τρίτης γενιάς. Θα 
χρησιμοποιηθούν σωλήνες ονομαστικής πιέσεως 10, 16 και 25 atm, όπως δείχνεται στα 
σχέδια. 
 
Το βάθος τοποθέτησης του άξονα των αγωγών είναι κατά κανόνα 0.80m. 
 
Το προμετρούμενο πλάτος εκσκαφής θα είναι 70 εκατοστά με κατακόρυφα πρανή. 
 
Οι αγωγοί εκτός δρόμου θα σημαίνονται με πασσάλους. 
 
Επιτρεπόμενες κλίσεις: 

• Ανερχόμενοι αγωγοί κατά τη φορά της ροής: Ελάχιστη κλίση = 0.001. 
• Κατερχόμενοι αγωγοί κατά τη φορά της ροής: Ελάχιστη κλίση = 0.004. 

 
 
4.2.2. Επιχώσεις ορυγμάτων 
 
Τα ορύγματα επιχώνονται με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής. Σε περιπτώσεις όπου το 
όρυγμα σχεδιάζεται σε ασφαλτοστρωμένους ή τσιμεντροστρωμένους δρόμους 
προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος. 
 
Επίσης σε περίπτωση ορύγματος σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους μεταξύ της ασφάλτου 
και της επίχωσης με προϊόντα εκσκαφής προβλέπεται στρώση 0.25 m με αμμοχάλικο. 
 
Σε βάθος τοποθέτησης (του άξονα του αγωγού) μικρότερο του 0.60 m ο αγωγός θα 
εγκιβωτίζεται σε άοπλο σκυρόδεμα C10/12. 
 
Λεπτομέρειες των επιχώσεων δίνονται στο τυπικό σχέδιο 4.1. 
 
 
4.2.3. Φρεάτια 
 
Κατασκευάζονται οι παρακάτω τύποι φρεατίων: 
Α) Φρεάτιο εκκένωσης. 
Β) Φρεάτιο αεροβαλβίδας. 
Γ) Φρεάτιο δικλείδων. 
 
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα άρθρα ΥΔΡ 931 και ΥΔΡ 932 του επίσημου τιμολογίου 
Δημοσίων Εργων. 
 
Τα φρεάτια θα είναι ορθογωνικής μορφής, πάχους τοιχωμάτων 0,20 m, πάχους πυθμένα 
0.20 m, κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένα με χάλυβα 
κατηγορίας S500s. 
 
Σε περίπτωση φρεατίου εκτός δρόμου το κάλυμμα είναι από λαμαρίνα ενώ άλλως είναι 
χυτοσιδηρό κάλυμμα βαρέως τύπου διαστάσεων 0,75μ.*0,65μ. στην επιφάνεια της οδού. 
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Εσωτερικά επιχρίονται με πατητή τσιμεντοκονία. Εξωτερικά επαλείφονται με στεγανωτικό 
υλικό. 
 
Λεπτομέρειες δίνονται στο τυπικό σχέδιο 4.2. 
 
 
4.2.4. Σώματα αγκυρώσεως 
 
Κατασκευάζονται 4 τύποι σωμάτων αγκυρώσεως οι οποίοι διαστασιολογούνται με βάση 
τη διάμετρο του αγωγού και συγκεκριμένα: 
Α) Σε μεγάλη κατά μήκος κλίση. 
Β) Σε ταυ και καμπύλες. 
Γ) Σε αλλαγές κλίσης με τα κοίλα προς τα άνω. 
Δ) Σε αλλαγές κλίσης με τα κοίλα προς τα κάτω. 
 
Λεπτομέρειες δίνονται στο τυπικό σχέδιο 4.3. 
 
 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ      4 / 3  /2022 ΡΕΘΥΜΝΟ     4  / 3  /2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΡ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 
 
 
Αρθρο Α1: ΥΔΡ 6.01.01.03 
 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108 

 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση εισρεόντων ή 
υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του 
έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις 
Βορβόρου - Λυμάτων''. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος για το 

εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και 
εξαρτημάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της αντλίας και των 

σωληνώσεων 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη 
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 
 
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής: 
 

6.01.01  Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.  

6.01.01.03   Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 

                                     Αριθμητικώς:   5.40 
 
 

Άρθρο Α2: 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  
 
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 ΕΥΡΩ : 13,54 + ΜΤΦ 
 
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 21(>=5km),  
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,  
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      21  x 0,24 =    5,04 
Συνολικό κόστος άρθρου 13,54+5,04= 
Συνολικό κόστος άρθρου 18,58 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:     Δέκα οκτω ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικώς:   18.58 
 
 

Άρθρο Α3: 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 
 
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 
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 
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 21 (>=5km),  
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,  
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,21 + 0,03 = 0,24€/m3.km)      21  x 0,24 =    5,04 
Συνολικό κόστος άρθρου 32,34+5,04=37,38 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τριάντα επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

Αριθμητικώς:   37.38 



 
 

Άρθρο Α4: ΥΔΡ 3.12 
 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 

 

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

Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά 

μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  

 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της διατομής 
του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα 
του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 

υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκαπέντε ευρώ 
 Αριθμητικώς:   15.00 
 

 

Άρθρο Α5: ΥΔΡ 4.09.01 
 

Αρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 

       

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, 

ήτοι: 

1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 

15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού 

πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 

5.  Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης  

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για 

τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός 

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών 

συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των 

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 

 

4.09.01   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δώδεκα ευρώ 
  Αριθμητικώς:   12.00 

 

 

Άρθρο Α6: ΥΔΡ 4.10 

 

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

 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 

       

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, 
μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής 
υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων" 
       

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
       

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου 
και μορφής με τα προϋπάρχοντα 

       

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα του 
μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   

       

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ, 
έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να 
εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 
αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης 
του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με 
πλήρεις). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εικοσιπέντε ευρώ 
 Αριθμητικώς:   25.00   
 

 

Άρθρο Α7: ΥΔΡ 4.11 

 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 

  

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου 
δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 
β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν από την 

σκυροδέτηση. 



γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από χαλαρά υλικά 
δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου με το 

αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως  με την 
περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.  

       

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα ευρώ 
 Αριθμητικώς:   10.00  
 

 

Άρθρο Α8: ΥΔΡ 5.04 

 

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

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 

στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως 

ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή προσκομισθεί, η 
έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 
30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:    1.50 

 

 

Άρθρο Α9: ΥΔΡ 4.07 

 

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά   

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25% 

       

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 

cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

▪ Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση. 

▪ Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών στρώσεων 
και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της σκάφης με 
οδοστρωτήρα  

▪ Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της στρώσης 
με χρήση οδοστρωτήρα. 

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που προβλέπεται 

από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται 

προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για 



την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της 

Υπηρεσίας.    

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 

       

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Έντεκα ευρώ και τέσσερα λέπτα 

 Αριθμητικώς:   11.04 

 

 

Άρθρο Α10: ΥΔΡ 5.05.02 

 

Αρθρο 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 

στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές 

διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και 
η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
EN 13286-2).  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη. 
 

5.05.02   Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και τέσσερα λεπτά 
 Αριθμητικώς:      16.04 
 
 

Άρθρο Α11: ΥΔΡ 5.07 

 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
 

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 Ολογράφως:    Δεκαέξι ευρώ και τέσσερα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   16.04 

 



 

Άρθρο Α12.1: ΥΔΡ 7.06 

 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 

 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων πετασμάτων 

βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για 

την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 

αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς 

εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 

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

 

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

(με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του 

πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του 

εδάφους. 

 

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

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   33.60 

 

 

Άρθρο Α12.2: ΥΔΡ 7.06.01 ΣΧ 

 

Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος με μεταλλικά πετάσματα οι οποίες δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα με την 

εκσκαφή 

 

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 καταβίβαση των πετασμάτων στο όρυγμα  

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων 
δ. Η εξόλκηση των πετασμάτων 

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

 



Η επιμέτρηση ολοκληρωμένων εργασιών αντιστηρίξεων με μεταλλικά πετάσματα σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα, θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος 

αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος), σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος/ορύγματος (ήτοι 

επιμετράται η πραγματική αντιστηριζόμενη επιφάνεια και όχι το σύνολο του βάθους του σκάμματος). 

 

Επισήμανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή όταν οι Αντιστηρίξεις παρειών σκάμματος με μεταλλικά 

πετάσματα δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα με την εκσκαφή ούτε εξολκύονται ταυτόχρονα με την 

σταδιακή επίχωση των ορυγμάτων και τοποθετούνται τόσο για την αντιστήριξη των πρανών 

όσο και για την προστασία των εργαζομένων εντός των ορυγμάτων. Το άρθρο αυτό δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί όταν τα εδάφη σε κάποιο όρυγμα είναι ασταθή και καταρρέουν άμεσα. 

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:   9.60 

 

 

Άρθρο Α13: ΝΑΟΔΟ Δ01 
 
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
 
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. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα ευρώ  

 Αριθμητικώς:   1.00 

 

 

 
Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

 
 
Άρθρο Β1: ΥΔΡ 9.01 
 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

 

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 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Οκτώ ευρώ 

 Αριθμητικώς:    8.00  

 

 

Άρθρο Β2: ΥΔΡ 9.10 
 

Αρθρο 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος  

 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-
1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 
στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 

 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία 
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 



Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 
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 ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

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

την μελέτη διαστάσεις. 

 

Άρθρο Β2.1: ΥΔΡ 9.10.02 
 

9.10.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12   

  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6325 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εβδομήντα ευρώ 
  Αριθμητικώς:   70.00 

 

Άρθρο Β2.2: ΥΔΡ 9.10.03 
 

9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   

  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6326 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εβδομηνταπέντε ευρώ 
   Αριθμητικώς:   75.00 

 



Άρθρο Β2.3: ΥΔΡ 9.10.05 
 

9.10.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25   

  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6329 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ογδονταπέντε ευρώ 
   Αριθμητικώς:   85.00 

 

 

Άρθρο Β3: ΥΔΡ 9.26 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων  

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6311 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών 
υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με 
την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 
του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα 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. 
 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 

πλέγματα και δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 



Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτροσυγκολλημένα 

πλέγματα και δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 

περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την 
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου 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. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενηνταπέντε λέπτα 

 Αριθμητικώς:   0.95 

 

 

Άρθρο Β4: ΥΔΡ 9.23.04 
 

Αρθρο 9.23  Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα  

 

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των 
διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν 
αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.   
 

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 

 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 

 

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

 



Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυροδέματος 

(ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή 

εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.  

 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου 

των ως άνω υλικών. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 

εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

 

9.23.04    Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πενήντα λεπτά 

   Αριθμητικώς:  0.50 

 

 

Άρθρο Β5: ΟΔΟ Β-34 
 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΑΤΗΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 2,0 cm 

 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6403 

 

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg τσιμέντου CEM 
I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων, σύμφωνα με τη μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),  

• η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή 
και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιμέντου 
ανά m3 ξηράς άμμου  

• η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας.  
 

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των εργασιών 
κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικά:  9.30 

 

 

Άρθρο Β6: ΟΔΟ Β-36 
 

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2411 

 
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή 
πιστολέττου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 



• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή 
πεπιεσμένου αέρα,  

• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με χρήση του 
υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  

• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m2 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθμητικά:   1.60 
 

 

Άρθρο Β7: ΥΔΡ 11.05.02 
 

Αρθρο 11.05  Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και 

την βαφή, επί τόπου του έργου 

 

 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.   

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

υπολογισμών του βάρους. 

 

11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία   

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 

 

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση 

ή στραντζάρισμα. 

 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg 



 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δύο ευρώ 
  Αριθμητικώς:  2.00 

 

 

Άρθρο Β8: ΥΔΡ 10.13 
 

Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή ΡΕ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 

       

Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή ΡΕ (waterbars) 

του άρθρου ΥΔΡ 10.12, πλάτους 160 mm, πλήρως τοποθετημένα και συγκολλημένα με τα ευθύγραμμα τμήματα 

της ταινίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού.  

 

Σε περίπτωση τοποθέτησης εξωτερικών ταινιών στεγάνωσης αρμού διαφορετικού πλάτους, η τιμή μονάδας του 

παρόντος άρθρου προσαρμόζεται αναλογικά. 

Τιμή ανά τοποθετημένο ειδικό τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Είκοσι ευρώ 

   Αριθμητικώς:  20.00  

 

 

Άρθρο Β9: Νέο άρθρο       
 
Αποπεράτωση Δομικών και Αρχιτεκτονικών εργασιών ανωδομής των Αντλιοστασίων τύπου Α. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΑΤΟΕ 4602.1 50% & ΑΤΟΕ 5466.1 50% 
 
    Για  την  πλήρη  αποπεράτωση των δομικών και αρχιτεκτονικών εργασιών ανωδομής ενός Αντλιοστασίου 
αποχέτευσης με οικίσκοκαι Η/Ζ σύμφωνα  με τα σχέδια της Μελέτης. 
 
         Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 
 Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, όλων των υλικών 
απαραίτητων για την κατασκευή  των επί μέρους αναφερόμενες εργασίες στα σχέδια της Μελέτης 
συμπεριλαμβανομένων των ψαθωτών πλινθοδομών, επιχρισμάτων, σιδηροκατασκευών, επιστρώσεων από 
πλάκες σκυροδέματος, σιδερές πόρτες και υαλοστάσια μετά των υαλοπινάκων, βερνικοχρωματισμό των 
σιδηρών επιφανειών, των χρωματισμών των τοίχων με κοινό υδρόχρωμα ή ρέλιεφ, στεγανώσεις των επιφανειών 
και πάσα άλλη εργασία και δαπάνη για την αποπεράτωση του έργου. 
 
          Η επιμέτρηση  και πληρωμή θα γίνει ανά τεμάχιο κατασκευαζομένου αντλοστασίουθα περιλαμβάνει της 
της εργασίες για την πλήρη κατασκευή αυτού, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, και της συναφείς ισχύουσες 
εγκεκριμένες Προδιαγραφές για κάθε εργασία και της κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Πεντε χιλιάδες  
            Αριθμητικώς:   5000,00 
 
 

Άρθρο Β10: ΥΔΡ 16.14.01 
 
Αρθρο 16.14    Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327  



  

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, οποιουδήποτε 
συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη του εδάφους), 
αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του ορύγματος 

σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις 
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση 
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, στοιχείο 

λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή 
του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου 

συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) 
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το όρυγμα 

των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) 
  

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)   
 

16.14.01 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Χίλια διακόσια πενήντα ευρώ 
  Αριθμητικώς:   1.250,00 

 

 

Άρθρο Β11: Νέο άρθρο       

 

Σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης 40% ΥΔΡ 6081.1 +  40%ΥΔΡ 6711.1 + 20% ΥΔΡ 6327 
 
Για την πλήρη κατασκευή μιας  σύνδεση οικίας με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε οποιοδήποτε θέση του 
έργου και για οποιοδήποτε βάθος αγωγών, και οποιαδήποτε διαμέτρου των αγωγών, και οποιοδήποτε πλάτος 
της οδού αλλά όχι μεγαλύτερου των 10,00 μέτρων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επιβλέπουσας αρχής. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισμού και μέσων για την 
εκτέλεση των ακολούθων επί μέρους εργασιών: 
 

             - οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
   - οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 
εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
- η επανεπίχωση του  ορύγματος με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο) 
- η αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπέδων πρόχυτων ή μη και επαναφορά 

αυτών στην αχρική τους κατάσταση. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση στο έργο όλες οι απαιτούμενες σωληνώσεις και ειδικά τεμάχια 

σε ποιότητα και διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένης σύνδεσης 



 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   Διακόσια εβδομήντα 
            Αριθμητικώς :   270,00 
 
 

 
Γ. ΔΙΚΤΥΑ 

 
 
 

Άρθρο Γ1: ΥΔΡ 12.10.04 

 

Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 

τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα 

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη 

▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 

ειδικών τεμαχίων. 

 

12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα ευρώ 

 Αριθμητικώς:  9.00 
 
 

Άρθρο Γ2: ΥΔΡ 12.14.01 

 

Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 

 



Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για 

την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και 

δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική 

διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων 

SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος 

του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με 

πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 

PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 

κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται 

οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και 

η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για 

δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για 

πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν 

όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς 

σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 

σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση 

και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την 

αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο 

δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

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

ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 

Άρθρο Γ2.1: 12.14.01.04  Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
                                                Αριθμητικώς:  4.50 

 

Άρθρο Γ2.2: 12.14.01.05  Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 



Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 
                                      Αριθμητικώς:  5.40 

 

Άρθρο Γ2.3: 12.14.01.06  Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 
                                     Αριθμητικώς:  7.40 

 

Άρθρο Γ2.4: 12.14.01.07  Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
                                     Αριθμητικώς:  9.80 

 

Άρθρο Γ2.5: 12.14.01.10  Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.3 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
  Αριθμητικώς: 16.80  

 

 

Άρθρο Γ3: ΥΔΡ 12.10 

 

Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-

U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 

τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα 

προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 

συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 

σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 

συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη 



▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 

ειδικών τεμαχίων. 

 

Άρθρο Γ3.1: 12.10.08  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα τρία ευρώ 

                             Αριθμητικώς:  33.00 

 

Άρθρο Γ3.2: 12.10.09 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

                             Αριθμητικώς:  48.80 

 

 

 
Δ. ΥΔΡΕΥΣΗ 

 
 

 

Άρθρο Δ1: ΥΔΡ 12.14.01 

 

Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για 

την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και 

δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική 

διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων 

SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος 

του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με 

πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 

PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 

κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται 

οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και 

η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για 

δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για 

πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν 

όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς 

σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 



α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των 

σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση 

και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την 

αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο 

δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

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

ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 

Άρθρο Δ1.1: ΥΔΡ 12.14.01.06  Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:  7.40  
 

Άρθρο Δ1.2: ΥΔΡ 12.14.01.10  Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.3 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:  16.80 

 

 

Άρθρο Δ2: ΥΔΡ 13.03.01 

 

Αρθρο 13.03  Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με κέλυφος από 

χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

  

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 

 

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

 

13.03.01  Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 

 

Άρθρο Δ2.1: ΥΔΡ 13.03.01.01  ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 



ΕΥΡΩ     Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι ένα ευρώ 
           Αριθμητικώς:    121.00 

 

Άρθρο Δ2.2 ΥΔΡ 13.03.01.02 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ 
           Αριθμητικώς:  168.00     

 

Άρθρο Δ2.3 ΥΔΡ 13.03.01.05 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Τριακόσια δεκαπέντε ευρώ 
           Αριθμητικώς:    315.00 

 

 

Άρθρο Δ3: ΥΔΡ 13.09.01 

 

Αρθρο 13.09 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield  

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6653.1  

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-07 "Βαλβίδες 

εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, 

οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

  

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 

 

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

 

13.09.01  ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Τριακόσια δεκαέξι ευρώ 
           Αριθμητικώς:    316.00 

 

 

Άρθρο Δ4: Άρθρο ΗΛΜ Ν\5 

 

Παροχή ύδρευσης διατομής από 1/2" έως Φ32 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

 

Κατασκευή παροχών ύδρευσης διατομής από 1/2" έως Φ32 σε δίκτυα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

υλικά και η εργασία, δηλαδή, η θραύση σκυροδέματος, η εκσκαφή τάφρου, η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο 

ύδρευσης, η προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου διαστάσεων έως 40cmx40cm, με το 

αντίστοιχο κάλυμα από ελατό χυτοσίδηρο όπου είναι απαραίτητο, οι αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων 

κλπ., όπως  επίσης  και  των  υλικών συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, 

δοκιμών κλπ παράδοσης σε λειτουργία. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η αγορά υδρομέτρου. 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν πενήντα ευρώ 
           Αριθμητικώς:    150.00 

 
 

 



Ε. ΕΡΓΑ Η/Μ

 
 

 

Άρθρο Ε1: ΑΤΗΕ Ν\8039 

 
Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή MANNESMANN 

 

Άρθρο Ε1.1: ΑΤΗΕ Ν\8039.6 

 

Διαμέτρου DN50 60.3x2.9 mm 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τύπου MANESSMANN κατά DIN 1629 και 2448, κατάλληλος για 

εγκατάσταση σε δίκτυα ακαθάρτων - λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων 
συνδέσεως, εξαρτημάτων, φλαντζών αναλόγου διατομής και τα  υλικά στηρίξεως,  συγκολλήσεως  κλπ και 
η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως ή συγκολλήσεως. Περιλαμβάνεται επίσης η εργασία 
αντιδιαβρωτικής προστασίας των σωλήνων και των εξαρτημάτων, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών και την περιγραφή, πλήρως τοποθετημένος δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση μετά 
των δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας (1 m) 

 Ν\8039.  6   Διαμέτρου   DN50 mm  
  
 Yλικά 
 
 α)Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τυπου MANESSMANN κατά DIN 1629 
 Φ    DN50       mm αυξημένος κατά 30% 
 δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια, φλάντζες, κλπ και 5% γιά 
 υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ 
 Ν\567. 6                       m    1,30x           25,00 =         32,50 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     1,4x           18,96 =         26,54 
 Βοηθ (002)                   h     1,4x           16,04 =         22,46 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             81,50     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 81,50 
(Ολογράφως) :ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε1.2: ΑΤΗΕ Ν\8039.7 

 
Διαμέτρου DN65 76.1x2.9 mm 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τύπου MANESSMANN κατά DIN 1629 και 2448, κατάλληλος για 
εγκατάσταση σε δίκτυα ακαθάρτων - λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων 
συνδέσεως, εξαρτημάτων, φλαντζών αναλόγου διατομής και τα  υλικά στηρίξεως,  συγκολλήσεως  κλπ και 
η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως ή συγκολλήσεως. Περιλαμβάνεται επίσης η εργασία 
αντιδιαβρωτικής προστασίας των σωλήνων και των εξαρτημάτων, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών και την περιγραφή, πλήρως τοποθετημένος δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση 
μετά των δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας (1 m) 

 Ν\8039.  7   Διαμέτρου   DN65       mm  
 
 Yλικά 
 
 α)Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τυπου MANESSMANN κατά DIN 1629 
 Φ    DN65       mm αυξημένος κατά 30% 



 δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια, φλάντζες, κλπ και 5% γιά 
 υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ 
 Ν\567. 7                       m    1,30x           31,00 =         40,30 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     1,6x           18,96 =         30,34 
 Βοηθ (002)                   h     1,6x           16,04 =         25,66 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             96,30 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 96,30 
(Ολογράφως) :ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε1.3: ΑΤΗΕ Ν\8039.8 

 
Διαμέτρου DN80 88.9x3.2 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τύπου MANESSMANN κατά DIN 1629 και 2448, κατάλληλος για 
εγκατάσταση σε δίκτυα ακαθάρτων - λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων 
συνδέσεως, εξαρτημάτων, φλαντζών αναλόγου διατομής και τα  υλικά στηρίξεως, συγκολλήσεως  κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως ή συγκολλήσεως. Περιλαμβάνεται επίσης η εργασία 
αντιδιαβρωτικής προστασίας των σωλήνων και των εξαρτημάτων, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών και την περιγραφή,πλήρως τοποθετημένος δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση μετά 
των δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας (1 m) 

 Ν\8039.  8   Διαμέτρου   DN80       mm  
 
 Yλικά 
 
 α)Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τυπου MANESSMANN κατά DIN 1629 
 Φ    DN80       mm αυξημένος κατά 30% 
 δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια, φλάντζες, κλπ και 5% γιά 
 υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ 
 Ν\567. 8                       m    1,30x           39,00 =         50,70 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     1,8x           18,96 =         34,13 
 Βοηθ (002)                   h     1,8x           16,04 =         28,87 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            113,70     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 113,70 
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε1.4: ΑΤΗΕ Ν\8039.10 

 
Διαμέτρου DN125 139.7x4.0 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τύπου MANESSMANN κατά DIN 1629 και 2448, κατάλληλος για 
εγκατάσταση σε δίκτυα ακαθάρτων - λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων 
συνδέσεως, εξαρτημάτων, φλαντζών αναλόγου διατομής και τα  υλικά στηρίξεως, συγκολλήσεως  κλπ και η 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως ή συγκολλήσεως. Περιλαμβάνεται επίσης η εργασία 
αντιδιαβρωτικής προστασίας των σωλήνων και των εξαρτημάτων, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών και την περιγραφή, πλήρως τοποθετημένος δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση μετά 
των δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας (1 m) 

 Ν\8039. 10   Διαμέτρου   DN125      mm  
 
 Yλικά 
 



 α)Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τυπου MANESSMANN κατά DIN 1629 
 Φ    DN125      mm αυξημένος κατά 30% 
 δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια, φλάντζες, κλπ και 5% γιά 
 υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ 
 Ν\567.10                       m    1,30x           54,00 =         70,20 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     2,4x           18,96 =         45,50 
 Βοηθ (002)                   h     2,4x           16,04 =         38,50 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            154,20     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 154,20 
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε2: ΑΤΗΕ Ν\9219 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων 
 

Άρθρο Ε2.1: ΑΤΗΕ Ν\9219.12 

 
Ονομαστικής παροχής έως 4 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 7,0 μΣΥ 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων παροχής  
έως 4,0   m3/h και μανομετρικού ύψους  έως 7    mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης 
και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται 
(συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 12  παροχής  έως 4,0  m3/h 
 μανομετρικού ύψους  έως 7     mΣΥ  
 
 Yλικά 
 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.12                            τεμ    1,00x         967,00 =        967,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.12                          τεμ    1,00x         285,00 =        285,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.12                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.12                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           2392,00    
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2.392,00 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 
 

Άρθρο Ε2.2: ΑΤΗΕ Ν\9219.13 

 
Ονομαστικής παροχής έως 4 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 10,0 μΣΥ 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων παροχής  4,0       
m3/h και μανομετρικού ύψους  10       mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης 
και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται 
(συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 13  παροχής  4,0      m3/h 
 μανομετρικού ύψους  10        MΣΥ 
 
  Yλικά 
 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.13                            τεμ    1,00x         984,00 =        984,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.13                          τεμ    1,00x         285,00 =        285,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.13                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.13                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           2409,00   
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) :2.409,00 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ 
 

Άρθρο Ε2.3: ΑΤΗΕ Ν\9219.14 

 
Ονομαστικής παροχής έως 14 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 9,0 μΣΥ 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων παροχής  14        
m3/h και μανομετρικού ύψους  9        mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης 
και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται 
(συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 14  παροχής  14       m3/h 
 μανομετρικού ύψους  9         mΣΥ   
 
  Yλικά 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.14                            τεμ    1,00x        1048,00 =       1048,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.14                          τεμ    1,00x         285,00 =        285,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.14                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.14                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 



 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           2473,00    
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2.473,00 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
 

Άρθρο Ε2.4: ΑΤΗΕ Ν\9219.15 

 
Ονομαστικής παροχής έως 16 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 10,0 μΣΥ 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων παροχής  16 
m3/h και μανομετρικού ύψους  10 mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου 
δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης και όλων των 
αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται (συμπεριλαμβανομένων και των 
ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  και κανονική  λειτουργία (1 
τεμ) 

 Ν\9219. 15  παροχής  16       m3/h 
 μανομετρικού ύψους  10        mΣΥ  
 
 Yλικά 
 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.15                            τεμ    1,00x        2888,00 =       2888,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.15                          τεμ    1,00x         285,00 =        285,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.15                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.15                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           4313,00     
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 4.313,00 
(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 
 

Άρθρο Ε2.5: ΑΤΗΕ Ν\9219.16 

 
Ονομαστικής παροχής έως 44 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 21,0 μΣΥ 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων παροχής  44        
m3/h και μανομετρικού ύψους  21       mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης 
και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται 
(συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 16  παροχής  44       m3/h 



 μανομετρικού ύψους  21        mΣΥ 
 
  
 Yλικά 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.16                            τεμ    1,00x        3105,00 =       3105,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.16                          τεμ    1,00x         285,00 =        285,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.16                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.16                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           4530,00     
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 4.530,00 
(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ 
 

Άρθρο Ε2.6: ΑΤΗΕ Ν\9219.17 

 
Ονομαστικής παροχής έως 87 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 23,0 μΣΥ 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων παροχής  87  
m3/h και μανομετρικού ύψους  23       mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης 
και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται 
(συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 17  παροχής  87       m3/h 
 μανομετρικού ύψους  23        mΣΥ  
 
 Yλικά 
 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.17                            τεμ    1,00x        4005,00 =       4005,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.17                          τεμ    1,00x         315,00 =        315,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.17                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.17                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           5460,00   
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 5.460,00 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
 



Άρθρο Ε2.7: ΑΤΗΕ Ν\9219.23 

 
Ονομαστικής παροχής έως 9 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 30,0 μΣΥ 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων παροχής  9         
m3/h και μανομετρικού ύψους  30       mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης 
και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται 
(συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 23  παροχής  9        m3/h 
 μανομετρικού ύψους  30        mΣΥ  
 
 Yλικά 
 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.23                            τεμ    1,00x        3763,00 =       3763,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.23                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.23                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.23                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           5298,00   
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 5.298,00 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
 
 

Άρθρο Ε3: ΑΤΗΕ Ν\9230.1 

 
Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 10 atm 
 

Άρθρο Ε3.1: ΑΤΗΕ Ν\9230.1.9 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 

Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο τύπου GG-25 κατά DIN 
1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 
1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και 
μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 
Ν\9230. 1.  9  Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 
ονομαστικής πίεσης  10    atm  
 
Yλικά  
 
Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο ως άνω διαμέτρου 125 και πίεσης  10atm αυξημένο 



κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
 Ν\923. 1. 9                      τεμ    1,05x         290,00 =         304,50 
  
Εργασία 
 Τεχν (003)               h     3,0x          18,96 =          56,88 
 Βοηθ (002)               h     3,0x          16,04 =          48,12 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            409,50   
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 409,50 
(Ολογράφως) :ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε3.2: ΑΤΗΕ Ν\9230.1.8 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 

Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο τύπου GG-25 κατά DIN 
1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 
1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και 
μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) Ν\9230. 1.  8  Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο 
ονομαστικής διαμέτρου DN  100mm ονομαστικής πίεσης  10atm  
 
Yλικά 

 
Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο ως άνω διαμέτρου  100        και πίεσης  10atm 
αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
 Ν\923. 1. 8            τεμ    1,05x         214,00 =         224,70 

 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     3,0x          18,96 =          56,88 
 Βοηθ (002)               h     3,0x          16,04 =          48,12 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            329,70   
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 329,70 
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε3.3: ΑΤΗΕ Ν\9230.1.7 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 

Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο τύπου GG-25 κατά DIN 
1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 
1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και 
μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9230. 1.  7  Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  80mm ονομαστικής πίεσης  10atm  
 

Yλικά 
 

Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο ως άνω διαμέτρου  80         και πίεσης  10atm 
αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

 Ν\923. 1. 7            τεμ    1,05x         173,00 =         181,65 



 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     3,0x          18,96 =          56,88 
 Βοηθ (002)               h     3,0x          16,04 =          48,12 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            286,65   
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 286,65 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε3.4: ΑΤΗΕ Ν\9230.1.6 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 

Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο τύπου GG-25  κατά DIN 
1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 
1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και 
μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9230. 1.  6  Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  65     mm 
 ονομαστικής πίεσης  10    atm  
 
 Yλικά 
 
 Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο 
 ως άνω διαμέτρου  65         και πίεσης  10    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\923. 1. 6                      τεμ    1,05x         153,00 =         160,65 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     3,0x          18,96 =          56,88 
 Βοηθ (002)               h     3,0x          16,04 =          48,12 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            265,65    
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 265,65 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε4: ΑΤΗΕ Ν\9229.2 

 
Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 16 atm 
 

Άρθρο Ε4.1: ΑΤΗΕ Ν\9229.2.5 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο 
 τύπου GG-25  κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου 
 σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm πλήρης 
 συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας 
 που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
 περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε 
 πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 



 Ν\9229. 2.  5  Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  50     mm 
 ονομαστικής πίεσης  16    atm  
 
Yλικά 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ως άνω διαμέτρου  50         και πίεσης  16    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\922. 2. 5                      τεμ    1,05x         260,00 =         273,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     1,8x          18,96 =          34,13 
 Βοηθ (002)               h     1,8x          16,04 =          28,87 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            336,00  
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 336,00 
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 
 

Άρθρο Ε4.2: ΑΤΗΕ Ν\9229.2.6 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο 
 τύπου GG-25  κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου 
 σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm πλήρης 
 συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας 
 που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
 περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε 
 πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9229. 2.  6  Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  65     mm 
 ονομαστικής πίεσης  16    atm  
 
Yλικά 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ως άνω διαμέτρου  65         και πίεσης  16    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\922. 2. 6                      τεμ    1,05x         172,85 =         181,49 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     1,8x          18,96 =          34,13 
 Βοηθ (002)               h     1,8x          16,04 =          28,87 
 -------------------------- 
 Αθροισμα      244,49   
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 244,49 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε4.3: ΑΤΗΕ Ν\9229.2.7 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 



 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο 
 τύπου GG-25  κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου 
 σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm πλήρης 
 συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας 
 που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
 περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε 
 πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9229. 2.  7  Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  80     mm 
 ονομαστικής πίεσης  16    atm  
 
 Yλικά 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ως άνω διαμέτρου  80         και πίεσης  16    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\922. 2. 7                      τεμ    1,05x         186,94 =         196,29 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     1,8x          18,96 =          34,13 
 Βοηθ (002)               h     1,8x          16,04 =          28,87 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            259,29   
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 259,29 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε4.4: ΑΤΗΕ Ν\9229.2.8 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο 
 τύπου GG-25  κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου 
 σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm πλήρης 
 συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας 
 που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
 περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε 
 πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9229. 2.  8  Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  100    mm 
 ονομαστικής πίεσης  16    atm  
 
 Yλικά 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ως άνω διαμέτρου  100        και πίεσης  16    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\922. 2. 8                      τεμ    1,05x         218,78 =         229,72 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     2,5x          18,96 =          47,40 
 Βοηθ (002)               h     2,5x          16,04 =          40,10 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            317,22     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 317,22 



(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε4.5: ΑΤΗΕ Ν\9229.2.9 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο 
 τύπου GG-25  κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου 
 σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm πλήρης 
 συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας 
 που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
 περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε 
 πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9229. 2.  9  Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  125    mm 
 ονομαστικής πίεσης  16    atm  
 
Yλικά 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ως άνω διαμέτρου  125        και πίεσης  16    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\922. 2. 9                      τεμ    1,05x          296,4 =         311,22 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     3,0x          18,96 =          56,88 
 Βοηθ (002)               h     3,0x          16,04 =          48,12 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            416,22     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 416,22 
(Ολογράφως) :ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε5: ΑΤΗΕ Ν\9231.1 

 

Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 10 atm 

 

Άρθρο Ε5.1: ΑΤΗΕ Ν\9231.1.5 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο, κατασκευασμένη από 
 χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά ΕΝ598 κατάλληλη για 
 εγκατάσταση σε δίκτυο λυμάτων, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων 
 υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την καλή 
 εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και 
 τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέος σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9231. 1.  5  Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  50     mm 
 ονομαστικής πίεσης  10    atm  
 
 Yλικά 



 
 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο 
 ως άνω διαμέτρου 50 και πίεσης10 atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\924. 1. 5                      τεμ    1,05x         130,00 =         136,50 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     2,5x          18,96 =          47,40 
 Βοηθ (002)               h     2,5x          16,04 =          40,10 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            224,00     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 224,00 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 

Άρθρο Ε5.2: ΑΤΗΕ Ν\9231.1.7 

 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο, κατασκευασμένη από 
 χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά ΕΝ598 κατάλληλη για 
 εγκατάσταση σε δίκτυο λυμάτων, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων 
 υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την καλή 
 εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και 
 τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέος σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9231. 1.  7  Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  80     mm 
 ονομαστικής πίεσης  10    atm  
 
 Yλικά 
 
 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο 
 ως άνω διαμέτρου  80         και πίεσης  10    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\924. 1. 7                      τεμ    1,05x         149,00 =         156,45 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     3,0x          18,96 =          56,88 
 Βοηθ (002)               h     3,0x          16,04 =          48,12 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            261,45     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 261,45 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε6: ΑΤΗΕ Ν\9178.1 

 

Τεμάχιο εξαρμώσεως χυτοσιδηρό ονομ.πιέσεως 10 atm 

 

Άρθρο Ε6.1: ΑΤΗΕ Ν\9178.1.2 

 
Διαμέτρου 65 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 



 Τεμάχιο  εξαρμώσεως χυτοσιδηρό με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, 
 τους  γαλβανισμένους  κοχλίες  ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και 
 μικροϋλικά  συνδέσεως  και  στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
 επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και 
 δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9178.  1  Ονομ. πιέσεως  10   atm 
 Ν\9178. 1.  2  Διαμέτρου  65   mm 
 
 Yλικά 
 Τεμάχιο εξαρμώσεως 
 χυτοσιδηρό ονομαστικής πιέσεως  10   atm 
 διαμέτρου  65   mm αυξημένο κατά 4% 
 γιά τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
 συνδέσεως και στερεώσεως 
 Ν\918. 1. 2                   τεμ    1,04x               89,5 =          93,08 
 Εργασία 
 Τεχν (003)           h    2,00x              18,96 =          37,92 
 Βοηθ (002)           h    2,00x              16,04 =          32,08 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            163,08     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 163,08 
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε6.2: ΑΤΗΕ Ν\9178.1.3 

 
Διαμέτρου 80 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Τεμάχιο  εξαρμώσεως χυτοσιδηρό με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, 
 τους  γαλβανισμένους  κοχλίες  ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και 
 μικροϋλικά  συνδέσεως  και  στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
 επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και 
 δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9178.  1  Ονομ. πιέσεως  10   atm 
 Ν\9178. 1.  3  Διαμέτρου  80   mm 
 
 Yλικά 
 Τεμάχιο εξαρμώσεως 
 χυτοσιδηρό ονομαστικής πιέσεως  10   atm 
 διαμέτρου  80   mm αυξημένο κατά 4% 
 γιά τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
 συνδέσεως και στερεώσεως 
 Ν\918. 1. 3                   τεμ    1,04x             101,00 =         105,04 
 Εργασία 
 Τεχν (003)           h    2,00x              18,96 =          37,92 
 Βοηθ (002)           h    2,00x              16,04 =          32,08 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            175,04     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 175,04 
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε6.3: ΑΤΗΕ Ν\9178.1.4 

 
Διαμέτρου 100 mm 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Τεμάχιο  εξαρμώσεως χυτοσιδηρό με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, 
 τους  γαλβανισμένους  κοχλίες  ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και 
 μικροϋλικά  συνδέσεως  και  στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
 επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και 
 δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9178.  1  Ονομ. πιέσεως  10   atm 
 Ν\9178. 1.  4  Διαμέτρου  100  mm 
 
 Yλικά 
 Τεμάχιο εξαρμώσεως 
 χυτοσιδηρό ονομαστικής πιέσεως  10   atm 
 διαμέτρου  100  mm αυξημένο κατά 4% 
 γιά τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
 συνδέσεως και στερεώσεως 
 Ν\918. 1. 4                   τεμ    1,04x              112,3 =         116,79 
 Εργασία 
 Τεχν (003)           h    2,00x              18,96 =          37,92 
 Βοηθ (002)           h    2,00x              16,04 =          32,08 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            186,79     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 186,79 
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε6.4: ΑΤΗΕ Ν\9178.1.5 

 
Διαμέτρου 125 mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 

 Τεμάχιο  εξαρμώσεως χυτοσιδηρό με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο,τους  γαλβανισμένους  
κοχλίες  ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και 

 μικροϋλικά  συνδέσεως  και  στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
 επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και  
 δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9178.  1  Ονομ. πιέσεως  10   atm 
 Ν\9178. 1.  5  Διαμέτρου  125  mm 
 
 Yλικά 
 Τεμάχιο εξαρμώσεως 
 χυτοσιδηρό ονομαστικής πιέσεως  10   atm 
 διαμέτρου  125  mm αυξημένο κατά 4% 
 γιά τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
 συνδέσεως και στερεώσεως 
 Ν\918. 1. 5                   τεμ    1,04x              134,2 =         139,57 
 Εργασία 
 Τεχν (003)           h    2,00x              18,96 =          37,92 
 Βοηθ (002)           h    2,00x              16,04 =          32,08 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            209,57     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 209,57 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε7: ΝΑΠΡΣ Η06.2.6.3 



 

Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή αντίστοιχου τύπου, ονομαστικής 

πίεσης PN 16, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100% 
 
 Υδραυλικές αντιπληγματικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάμου ή σε διάταξη 
 V-PORT ή πλήρως υποστηριζόμενου διαφράγματος ή αντίστοιχου τύπου, με όλα τα 
 εξαρτήματα (μεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.). 
 Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 
 εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την 
 φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
  
 Η06.2.6. 3  Ονομαστικής πίεσης PN 16   , ονομαστικής διαμέτρου  DN 80 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 990,00 
(Ολογράφως) :ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε8:  ΑΤΗΕ Ν\9250.1.1 

 

Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό συγκρότημα μονοράγας, με το φορείο και το παλάγκο, με τις σιδηροτροχιές 

ανοίγματος μέχρι 3μ ανυψωτικής ικανότητας 500 kg 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 82  100% 
 
 Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό συγκρότημα μονοράγας, με το φορείο και το παλάγκο, με τις 
 σιδηροτροχιές, με  όλα  τα  λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,στερεώσεως  κλπ, 
 δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του  έργου  κατασκευή 
 ικριωμάτων,  χρήση ανυψωτικών μέσων γιά την συναρμολόγιση ανηγμένες  σε εργασία 
 καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
 λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9250.  1     Ανοίγματος μέχρι  3    m 
 Ν\9250. 1.  1  Ανυψωτικής ικανότητας  500  kg 
 
 Yλικά 
 
 Ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό συγκρότημα μονοράγας, ως άνω, 
 ανοίγματος  3 m ανυψωτικής 
 ικανότητας  500 kg 
 αυξημένη κατά 25% γιά το παλάγκο και το φορείο 
 και 5% για υλικά και μικροϋλικά 
 συνδέσεως στερεώσεως κλπ 
 Ν\925. 1. 1                 τεμ    1,30x              680,00 =        884,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)           h   30,00x               18,96 =        568,80 
 Βοηθ (002)           h   30,00x               16,04 =        481,20 
 -------------------------- 
 Αθροισμα           1934,00     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.934,00 
(Ολογράφως) :ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 

Άρθρο Ε9: ΑΤΗΕ Ν\8971.8.6 

 



Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων φθορισμού, βιομηχανικού τύπου, με κάλυμμα στεγανό, προστασίας ΙΡ 54, 

επίμηκες, με λαμπτήρες 2 x 36W, ενδεικτικού τύπου: ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA, ή Ισοδύναμου 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων φθορισμού, βιομηχανικού τύπου, με κάλυμμα 
 στεγανό, προστασίας ΙΡ 54, ανθεκτικό στις επιδράσεις οξέων, πλήρες. Η βάση του 
 φωτιστικού σώματος είναι κατασκευασμένη από πολυκαρβονικό πλαστικό, το ίδιο και 
 το κάλυμμα το οποίο είναι διαφανές με εξωτερικά λεία επιφάνεια και εσωτερικά 
 πρισματική. Ο ανταυγαστήρας είναι λευκός συμμετρικής κατανομής του φωτισμού και 
 η διανομή του φωτισμού άμεση. Το φωτιστικό σώμα φέρει ενσωματωμένα τα όργανα 
 αφής, ήτοι λυχνιολαβές, στραγγαλιστικά πηνία, εκκινητές και πυκνωτές. Δηλαδή 
 φωτιστικό σώμα πλήρες με την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών, 
 για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 N\8971.8. 6      επίμηκες 
 Με λαμπτήρες  2 x 36 W 
 Ενδεικτικού τύπου: ΠΕΤΡΙΔΗΣ 3F LINDA, ή Ισοδύναμου 
 (1 τεμ)  
 
 Yλικά 
 
 α. Φωτιστικό σώμα λαμπτήρων φθορισμού, 
 βιομηχανικού τύπου, με κάλυμμα στεγανό, 
 προστασίας ΙΡ 54,    επίμηκες , 
 Με λαμπτήρες  2 x 36 W 
 Ε\870.8. 6    (Τ.Ε.)           τεμ    1,00x             32,00 =         32,00 
 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 
 0,02x             32,00 =          0,64 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,60x             18,96 =         11,38 
 Βοηθ (002)             h    0,60x             16,04 =          9,62 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             53,64     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 53,64 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε10: ΑΤΗΕ Ν\8972.15.1 

 
Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας", με λαμπτήρα PL, στεγανό ΙΡ-54, με λαμπτήρα 1x11W 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας", με λαμπτήρα PL, στεγανό ΙΡ-54, πλήρες. Κατά τα 
 λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρες με την 
 εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία. 
 N\8972.15. 1  Με λαμπτήρα PL  1x11 W 
 (1 τεμ) 
 
 Yλικά 
 α. Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας", στεγανό ΙΡ-54, με λαμπτήρα PL  1x11 W 
 Ε\871.41.15. 1                 τεμ    1,00x             33,00 =         33,00 
 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 
 0,02x             33,00 =          0,66 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,45x             18,96 =          8,53 
 Βοηθ (002)             h    0,45x             16,04 =          7,22 
 -------------------------- 



 Αθροισμα             49,41     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 49,41 
(Ολογράφως) :ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε11: ΑΤΗΕ 8827.3.2 

 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 Α 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100% 
 
 Ρευματοδότης  στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου 
 και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  
 (1 τεμ) 
 8827.  3   SCHUKO                                
 8827. 3.  2  Εντάσεως  16    Α  0 
 
  
 Yλικά 
 α. Ρευματοδότης στεγανός 
 χωνευτός εντάσεως   16   Α          0 
 831. 9. 2                     τεμ    1,00x               2,3 =          2,30 
 β. Μικροϋλικά 0,05 του α                 0,05x              2,30 =          0,12 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,25x             18,96 =          4,74 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              7,16     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,16 
(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε12: ΑΤΗΕ Ν\8847.11.1 

 
Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, τύπου ερμαρίου, επίτοιχος ή εντοιχισμένος, πλήρης με τα όργανά του μέχρι 
10 αναχωρήσεις 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
 
 Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, τύπου ερμαρίου, επίτοιχος ή εντοιχισμένος, πλήρης 
 με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), με τα 
 απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, 
 ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, σύμφωνα με τα 
 σχέδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές. 
 Δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής 
 ερμαρίου, εντοίχιση ή τοποθέτηση και στερέωση, συνδέσεως των εισερχομένων και 
 απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη 
 και κανονική λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8847.11. 1  Μέχρι  10    αναχωρήσεων 
 διαστάσεων μέχρι  780x555x187       mm 
 
 Yλικά 
 
 α. Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, ως άνω 
 πλήρης με τα όργανά του 
 Ν\847.11. 1                        τεμ    1,00x       350,00 =        350,00 
 β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας 
 κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,10 του α 



 0,10x      350,00 =         35,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     5,0x       18,96 =         94,80 
 Βοηθ (002)                   h     5,0x       16,04 =         80,20 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            560,00     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 560,00 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε13: ΑΤΗΕ 8816 

 

Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100% 
 
 Διακόπτης  στεγανός  ορατός  με  πλήκτρο  και  ενδεικτική  λυχνία εντάσεως 10 Α 
 τάσεως 250 V  πλήρης δηλαδή προμήθεια  εγκατάσταση και σύνδεση 
 (1 τεμ) 
 
 Yλικά 
 α. Διακόπτης στεγανός ορατός 
 με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία 
 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
 (829.3.1)                        τεμ    1,00x               2,1 =          2,10 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              2,10 =          0,21 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,25x             18,96 =          4,74 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              7,05     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,05 
(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε14: ΑΤΗΕ Ν\8785.1 

 
Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, από γαλβανισμένη λαμαρίνα ισχυρών ρευμάτων 
 

Άρθρο Ε14.1: ΑΤΗΕ Ν\8785.1.4 

 
Διαστάσεων 100 x 60mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100% 
 
 Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, από θερμά γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα 
 πάχους 1,5mm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009, με την κατασκευή 
 και των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών 
 εξαρτημάτων για τη σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της σχάρας 
 μεταξύ τους, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα στήριξης τους (καμπύλες, συστολές, 
 διακλαδώσεις,  ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης 
 κλπ), μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 Ν\8785. 1     ισχυρών ρευμάτων                        , 
 από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα                    , 
  
 Ν\8785. 1. 4  Διαστάσεων   100 x 60 cm 
 (1 m ) 
 



 Yλικά 
 α. Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, 
 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, όπως περιγράφεται, 
 Διαστάσεων   100 x 60 cm 
 Ε\881. 1. 4  (Τ.Ε.)              m    1,00x              8,00 =          8,00 
 β. Υλικά σύνδεσης, στερέωσης και 
 λοιπά μικροϋλικά 0,15 του α 
 0,15x              8,00 =          1,20 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,15x             18,96 =          2,84 
 Βοηθ (002)             h    0,15x             16,04 =          2,41 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             14,45     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,45 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε14.2: ΑΤΗΕ Ν\8785.1.8 

 
Διαστάσεων 200 x 60mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100% 
 
 Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, από θερμά γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα 
 πάχους 1,5mm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009, με την κατασκευή 
 και των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών 
 εξαρτημάτων για τη σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της σχάρας 
 μεταξύ τους, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα στήριξης τους (καμπύλες, συστολές, 
 διακλαδώσεις,  ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης 
 κλπ), μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 Ν\8785. 1     ισχυρών ρευμάτων                        , 
 από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα                    , 
 --                              , 
 Ν\8785. 1. 8  Διαστάσεων   200 x 60 cm 
 (1 m )  
 
 Yλικά 
 
 α. Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, 
 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, όπως περιγράφεται, 
 Διαστάσεων   200 x 60 cm 
 Ε\881. 1. 8  (Τ.Ε.)              m    1,00x             12,00 =         12,00 
 β. Υλικά σύνδεσης, στερέωσης και 
 λοιπά μικροϋλικά 0,15 του α 
 0,15x             12,00 =          1,80 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,30x             18,96 =          5,69 
 Βοηθ (002)             h    0,30x             16,04 =          4,81 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             24,30     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 24,30 
(Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε15: ΑΤΗΕ 8559.1.2 

 

Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 200 mm 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100% 



 
 Ανεμιστήρας  ελικοειδής   με  στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων 
 που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής 
 κλπ),  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  τοποθέτηση  και  ηλεκτρική  σύνδεση  γιά 
 παράδοση σε λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 8559.  1   τοίχου 
 8559. 1.  2  Διαμέτρου  200 mm 
 
 Yλικά 
 α. Ανεμιστήρας ελικοειδής 
 διαμ.  200 mm 
 759. 1. 2                    τεμ    1,00x             700,00 =         700,00 
 β. Μικροϋλικά 0,02 του α               0,02x             700,00 =          14,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)           h    1,50x              18,96 =          28,44 
 Βοηθ (002)           h    1,50x              16,04 =          24,06 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            766,50     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 766,50 
(Ολογράφως) :ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε16: 
 
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400V, 50 περιόδων, 

εσωτερικού χώρου 

 

Άρθρο Ε16.1: ΑΤΗΕ Ν\8959.1 
 
Ισχύος 12,5 KVA 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 
 230/400V, 50 περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα, κατάλληλο 
 για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο, προστασίας IP23, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική 
 Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με δεξαμενή καυσίμων και ενσωματωμένο 
 πίνακα αυτόματης μεταγωγής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του ζεύγους και 
 πίνακα μεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων και απαραίτητων σωληνώσεων και 
 καλωδιώσεων για τη σύνδεση του προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων 
 καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία με τα υλικά και 
 μικροϋλικά για την κατασκευή της από μπετόν βάσης της εγκατάστασης του ζεύγους 
 και πίνακα μεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και καλωδιώσεων, της δοκιμής 
 και της πραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\8958.1   Ισχύος 12,5 KVA  
 
 Yλικά 
 
 α. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 
 12,5 KVA πλήρες όπως περιγράφεται πιό πάνω 
 Ν\959.1.1                     τεμ    1,00x           4200,00 =       4200,00 
 β. Υλικά και μικροϋλικά (βάση, 
 καλωδιώσεις, σωληνώσεις) 0,03 του α 
 0,03x           4200,00 =        126,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h      12x             18,96 =        227,52 
 Βοηθ (002)             h      24x             16,04 =        384,96 



 Εργ. (001)             h      24x             14,59 =        350,16 
 -------------------------- 
 Αθροισμα           5288,64     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.288,64 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Άρθρο Ε16.2: ΝΑΗΛΜ 65.10.25.01 
 
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 20 kVA 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58  100% 
 
 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) 
 τριφασικού εναλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, με κινητήρα Diesel, 
 πλήρους με την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής. 
  
 Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του Η/Ζ 
 με τον πίνακα μεταγωγής και τη αποθήκη καυσίμων καθώς και οι σωληνώσεις απαγωγής 
 καυσαερίων. 
  
 Τα Η/Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικά εγχειρίδια, 
 διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης 
 και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
  
 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 20 kVA 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5.800,00 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ 
 
 

Άρθρο Ε17: ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02 
 
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC  διατομής 3 x 2,5 
mm2 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100% 
 
 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, 
 κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) 
 H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, 
 περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, 
 ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς 
 και των μετρήσεων και ελέγχων. 
  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
  
 Διατομής 3 x 2,5 mm2    
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,10 
(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε18: ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 
 
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 
1,5 mm2 
 



Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100% 
 
 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, 
 σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους 
 αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
 τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος 
 αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
 σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
 σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
  
 Διατομής 3 x 1,5 mm2  
      
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,90 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε19: ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02 
 
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 
2,5 mm2 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100% 
 
 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, 
 σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους 
 αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
 τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος 
 αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
 σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
 σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
  
 Διατομής 3 x 2,5 mm2 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,60 
(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε20: ΑΤΗΕ Ν\8774.3.4 
 
Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου J1VV-R (παλαιό NYY)  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, 
 προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
 τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία 
 εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
 οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των 
 άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
 εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 Ν\8774.  3    Τριπολικό 
  
 Ν\8774. 3.  4  Διατομής  3 Χ 6      mm2  
  
 Yλικά 



 
 α. Καλώδιο J1VV-R  3 Χ 6            mm2 
 820. 3. 4                       m    1,05x            2,7465 =          2,88 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              2,88 =          0,29 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,16x             18,96 =          3,03 
 Βοηθ (002)             h    0,16x             16,04 =          2,57 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              8,77     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,77 
(Ολογράφως) :ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε21: ΑΤΗΕ Ν\8774.6.4 
 
Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου J1VV-R (παλαιό NYY)  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, 
 προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
 τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία 
 εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
 οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των 
 άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
 εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 Ν\8774.  6    Πενταπολικό 
 0 
 Ν\8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6 mm2  
 
 Yλικά 
 
 α. Καλώδιο J1VV-R  5 Χ 6            mm2 
 820. 6. 4                       m    1,05x             3,918 =          4,11 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              4,11 =          0,41 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,20x             18,96 =          3,79 
 Βοηθ (002)             h    0,20x             16,04 =          3,21 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             11,52     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,52 
(Ολογράφως) :ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε22: ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 
 
Καλώδιο τύπου E1VV-R (πρώην NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 mm2 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου E1VV-U,-R,-S (παλαιό NYY)  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή 
 προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, 
 τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά 
 στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως 
 αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση 
 και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και 
 πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 



 (1 m) 
 Ν\8774.  6   Πενταπολικό 
 0 
 Ν\8774. 6.   6  Διατομής  5 Χ 16          mm2  
 
Yλικά 
 
 α. Καλώδιο NYY  5 Χ 16           mm2 
 Ε\820. 6.   6  (Τ.Ε.)           m    1,05x            21,958 =         23,06 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             23,06 =          2,31 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,24x             18,96 =          4,55 
 Βοηθ (002)             h    0,24x             16,04 =          3,85 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             33,77     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,77 
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε23: ΑΤΗΕ Ν8780.3.2 
 
Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τριπολικό Διατομής 3x2.5 mm² 
 
 Καλώδιο  τύπου  HO7RN-F με χάλκινους επικασσιτερωμένους αγωγούς, τοποθετούμενο 
 εντός σωλήνων δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα, 
 κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, 
 κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
 στοιχείο, τοποθέτηση,  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά 
 και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) προς πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 N8780.  3   Τριπολικό 
 N8780. 3.  2  Διατομής:  3x2.5 mm   mm2 
 
 Yλικά 
 α. Καλώδιο HO7RN-F Διατομής: 3x2.5 mm   mm2 
 N820. 3. 2                               m    1,05x           2,8 =        2,94 
 β. Μικρουλικά  0,1   του α                      0,1x         2,94 =         0,29 
 Εργασία 
 Τεχν          (003) h     0,4x        18,96 =         7,58 
 Βοηθ          (002) h     0,4x        16,04 =         6,42 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             17,23     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,23 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε24: ΑΤΗΕ Ν8780.4.2 
 
Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τετραπολικό Διατομής 4x2.5 mm² 
 
 Καλώδιο  τύπου  HO7RN-F με χάλκινους επικασσιτερωμένους αγωγούς, τοποθετούμενο 
 εντός σωλήνων δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα, 
 κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, 
 κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
 στοιχείο, τοποθέτηση,  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά 
 και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) προς πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 N8780.  4   Τετραπολικό 



 N8780. 4.  2  Διατομής:  4x2.5 mm2 
 
 Yλικά 
 α. Καλώδιο HO7RN-F Διατομής: 4x2.5 mm2 
 N820. 4. 2                               m    1,05x          3,25 =        3,41 
 β. Μικρουλικά  0,1   του α                      0,1x         3,41 =         0,34 
 Εργασία 
 Τεχν          (003) h     0,4x        18,96 =         7,58 
 Βοηθ          (002) h     0,4x        16,04 =         6,42 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             17,75     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,75 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε25: ΑΤΗΕ Ν8780.4.3 
 
Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τετραπολικό Διατομής 4x4 mm² 
 
 Καλώδιο  τύπου  HO7RN-F με χάλκινους επικασσιτερωμένους αγωγούς, τοποθετούμενο 
 εντός σωλήνων δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα, 
 κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, 
 κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
 στοιχείο, τοποθέτηση,  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά 
 και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) προς πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 N8780.  4   Τετραπολικό 
 N8780. 4.  3  Διατομής:  4x4  mm2 
 
 Yλικά 
 α. Καλώδιο HO7RN-F Διατομής: 4x4 mm2 
 N820. 4. 3          m    1,05x          4,42 =        4,64 
 β. Μικρουλικά  0,1   του α             0,1x         4,64 =        0,46 
 Εργασία 
 Τεχν          (003) h     0,4x        18,96 =         7,58 
 Βοηθ          (002) h     0,4x        16,04 =         6,42 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             19,10     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 19,10 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε26: ΑΤΗΕ Ν\9342.5.2 
 
Γείωση κτιρίου από χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία 30 x 3,5 mm2 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Γείωση κτιρίου από χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία, δηλαδή προμήθεια και 
 τοποθέτηση τηςταινίας, περιμετρικά του κτιρίου, που θα συνδέεται με τα στοιχεία 
 που πρέπει να γειωθούν, με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, πλήρως 
 τοποθετημένης και συνδεδεμένης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 ATHE N\9342.6. 2  Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη 
 ταινία  30 x 3,5 mm2 
 
 Yλικά 
 Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία 



 30 x 3,5 mm2 
 προσαυξημένη  κατά 5% για μικρουλικά 
 Ε\929.9. 2  m    1,05x            6,5 =          6,83 
 Εργασία 
 Τεχν (003)  h    0,20x          18,96 =          3,79 
 Βοηθ (002)  h    0,20x          16,04 =          3,21 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             13,83 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,83 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε27: ΑΤΗΕ Ν\9343.1.3 
 
Αγωγός από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα St/Zn Διαμέτρου Φ 8mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Αγωγός από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα St/tZn, με τα υλικά και τα μικροϋλικά, πλήρως 
 τοποθετημένος και συνδεδεμένος, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Τεχνικές 
 Προδιαγραφές. 
 N\9343.1. 3  Διαμέτρου Φ  8  mm 
  
 (1 m) 
 
 Yλικά 
 Αγωγός από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα St/Zn, 
 Διαμέτρου Φ  8  mm,   
 προσαυξημένος κατά 0,05 για μικρουλικά 
 Ν\929.10. 3    m    1,05x          10,37 =         10,89 
 Εργασία 
 Τεχν (003)   h    0,10x          18,96 =          1,90 
 Βοηθ (002)   h    0,10x          16,04 =          1,60 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             14,39     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,39 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε28: ΑΤΗΕ Ν\9346.1 
 
Ακίδα FRANKLIN, ορειχάλκινη επινικελωμένη Ms/eNi, Φ 30 x 1000 εφοδιασμένη με κολλάρο και ακροδέκτη 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Ακίδα FRANKLIN, ορειχάλκινη επινικελωμένη Ms/eNi, Φ 30 x 1000 εφοδιασμένη με 
 κολλάρο και ακροδέκτη, για στήριξη σε σωλήνα 1 1/4", δηλαδή προμήθεια τοποθέτηση 
 και σύνδεση,  με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, πλήρως συνδεδεμένη και 
 παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 ΑΤΗΕ Ν\9342.7  τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6421100 και 6521030 
 
 Yλικά 
 Ακίδα FRANKLIN, ορειχάλκινη 
 επινικελωμένη Ms/eNi, Φ 30 x 1000 
 εφοδιασμένη με κολλάρο και ακροδέκτη 
 προσαυξημένη κατά 5% για μικρουλικά 
 Ε\929.5.1  τεμ    1,05x          52,89 =         55,53 



 Εργασία 
 Τεχν (003)  h    0,50x          18,96 =          9,48 
 Βοηθ (002)  h    0,50x          16,04 =          8,02 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             73,03     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 73,03 
(Ολογράφως) :ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε29: ΑΤΗΕ Ν\9346.2 
 
Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης, ορειχάλκινος επινικελωμένος Ms/eNi 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης, ορειχάλκινος επινικελωμένος Ms/eNi, αποτελούμενος από 
 πλαστικό κάλυμμα, το ζυγό γείωσης, μία υποδοχή για σύνδεση αγωγού μέχρι 50 mm2, 7 
 υποδοχές αγωγού για σύνδεση αγωγών από 2,5 μέχρι 25 mm2, και υποδοχή για σύνδεση 
 ταινίας 30 mm ή αγωγού 8-10 mm2, δηλαδή προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση,  με όλα 
 τα μικροϋλικά που χρειάζονται, πλήρως συνδεδεμένoς και παράδοση σε πλήρη 
 λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 
 ΑΤΗΕ Ν\9346.2  τύπου ΕΛΕΜΚΟ 66 00 000 
 
 Yλικά 
 Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης, 
 ορειχάλκινος επινικελωμένος Ms/eNi 
 προσαυξημένος κατά 5% για μικρουλικά 
 Ε\929.5.2   (Τ.Ε.) τεμ    1,05x          20,00 =         21,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h    0,50x          18,96 =          9,48 
 Βοηθ (002)   h    0,50x          16,04 =          8,02 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             38,50     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,50 
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε30: ΑΤΗΕ Ν\9343.4.9 
 
Χαλύβδινος σφιγκτήρας Τ και διασταυρώσεως, για σύνδεση ταινιών 40mm με αγωγό ή χαλύβδινο οπλισμό 
σκυροδέματος, θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Χαλύβδινος σφιγκτήρας Τ και διασταυρώσεως, για σύνδεση ταινιών 40mm με αγωγό ή 
 χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος, θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn, πλήρως 
 τοποθετημένος και συνδεδεμένος, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και τις Τεχνικές 
 προδιαγραφές. 
 (1 τεμ) 
 N\9343.4.9 
 
 Yλικά 
 Χαλύβδινος σφιγκτήρας Τ και διασταυρώσεως, 
 για σύνδεση ταινιών 40mm με αγωγό ή χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος, 
 θερμά επιψευδαργυρωμένος St/tZn 
 προσαυξημένος κατά 0,10 για μικρουλικά 



 Ν\929.4.9                          τεμ     1,10x           3,12 =          3,43 
 Εργασία 
 Τεχν (003)  h    0,15x          18,96 =          2,84 
 Βοηθ (002)  h    0,15x          16,04 =          2,41 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              8,68     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,68 
(Ολογράφως) :ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε31: ΑΤΗΕ Ν\9346.4 
 
Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα εξαρτήματα σύνδεσης ισοδυναμικής εγκατάστασης 
ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού γείωσης 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Τυποποιημένα χάλκινα ή χάλκινα επικασσιτερωμένα εξαρτήματα σύνδεσης ισοδυναμικής 
 εγκατάστασης, όπως σφιγκτήρες διαφόρων ειδών και πολλαπλών χρήσεων, σφιγκτήρες 
 διασταύρωσης και ισοδυναμικών συνδέσεων, στηρίγματα αγωγών, συμπιεστοί σύνδεσμοι, 
 περιλαίμια σωληνώσεων, κλπ   δηλαδή προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση,  με τους 
 αγωγούς ισοδυναμικής προστασίας , τα μεταλλικά μέρη των μηχανημάτων και 
 σωληνώσεων, σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, με 
 όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, πλήρως τοποθετημένα, συνδεδεμένα και παράδοση 
 σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 ΑΤΗΕ Ν\9346.4  Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα εξαρτήματα 
 σύνδεσης ισοδυναμικής εγκατάστασης 
 ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού γείωσης 
 
 Yλικά 
 Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα εξαρτήματα σύνδεσης 
 ισοδυναμικής εγκατάστασης ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού γείωσης 
 προσαυξημένα κατά 5% για μικρουλικά 
 Ε\929.5.4 τεμ    1,05x            2,1 =          2,21 
 Εργασία 
 Τεχν (003)  h    0,15x          18,96 =          2,84 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              5,05     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,05 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Άρθρο Ε32: ΑΤΗΕ Ν\8201.4 
 
Πυροσβεστήρας αυτόματης κατάσβεσης ξηράς σκόνης, τύπου Ρα, ανηρτημένος από την οροφή, 12 kg 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100% 
 
 Πυροσβεστήρας αυτόματης κατάσβεσης ξηράς σκόνης, τύπου Ρα, ανηρτημένος από την 
 οροφή, 12 kg, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση 
 (1 τεμ) 
 Ν\8201.4   Γομώσεως 12 kg 
 
 Yλικά 
 α. Πυροσβεστήρας αυτόματης κατάσβεσης ξηράς σκόνης, 
 τύπου Ρα, ανηρτημένος από την οροφή, γομώσεως 12 kg 
 660.1.4                         τεμ    1,00x           65,00 =        65,00 



 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h    0,60x            18,96 =        11,38 
 Βοηθ (002)                   h    0,60x            16,04 =         9,62 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             86,00     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 86,00 
(Ολογράφως) :ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ 
 
 

Άρθρο Ε33: ΑΤΗΕ 8202.3 
 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 12 kg 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100% 
 
 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
 αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
 στήριξη 
 (1 τεμ) 
 8202.   3  Γομώσεως  12  kg 
 
 Yλικά 
 α. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως   12 kg 
 661. 3                          τεμ    1,00x           180,00 =       180,00 
 β. Στήριγμα και μικροϋλικά 
 στηρίξεως 0,10 του α 
 0,10x           180,00 =        18,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h    0,40x            18,96 =         7,58 
 Βοηθ (002)                   h    0,40x            16,04 =         6,42 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            212,00     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 212,00 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ 
 
 

Άρθρο Ε34: ΑΤΗΕ 8201.1.3 
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100% 
 
 Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 
 αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
 στήριξη 
 (1 τεμ) 
 8201.1.   3  Γομώσεως  12 kg 
 
 Yλικά 
 α. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου 
 Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg 
 660.1. 3            τεμ    1,00x             33,5 =        33,50 
 β. Στήριγμα και μικροϋλικά 
 στηρίξεως 0,10 του α 
       0,10x            33,50 =         3,35 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h    0,60x            18,96 =        11,38 
 Βοηθ (002)                   h    0,60x            16,04 =         9,62 



 -------------------------- 
 Αθροισμα             57,85    
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 57,85 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
 
Είδος: Υδραυλικό έργο. 
Χρήση: Το έργο αφορά: 
• Στη συμπλήρωση του δικτυου ακαθάρτων των οικισμών Ατσιποπουλο, Βιολί Χαράκι και 
Πανόραμα, που κατασκευάστηκαν με προηγούμενες εργολαβίες. 
• Στην κατασκευή τμήματος του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.  
• Παρεμβάσεις στα δικτυα ύδρευσης των οικισμών Βιολί Χαράκι. 
 

2. Ακριβής διεύθυνση / θέση του έργου:  
 
Οικισμοί Ατσιποπουλο, Βιολί Χαράκι και Πανόραμα, Δήμος Ρεθύμνης, Κρήτη. 
 

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης: 
 
_________________________ /  
 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Μύτη Γρύντα, Βιολογικός Καθαρισμός Ρεθύμνου, Ταχ. Κώδικας: 74100 

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ.: 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ, ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ / ΚτΕ 

Μύτη Γρύντα, 
Βιολογικός Καθαρισμός 
Ρεθύμνου 

Ταχ. Κώδικας: 74100 

 

 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

  

 

Ο παρών Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Οριστικής Μελέτης, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996. 
 
Ο ΦΑΥ εκπονείται σύμφωνα με τις νομοθετικές υποχρεώσεις της Ομάδας Μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη 
στοιχεία που αφορούν γενικότερα στην ασφάλεια του έργου. Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν στη 
λειτουργία, τη συντήρηση και μελλοντικές επεμβάσεις - τροποποιήσεις στο έργο μέχρι τελικής απόσυρσης 
(αποξήλωσης υλικών) εντάσσονται σε ένα σκεπτικό προσέγγισης της ασφάλειας στη συνολική διάρκεια 
ζωής του έργου για το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε αυτό, τους τρίτους (συμπεριλαμβανομένων 
επισκεπτών και εργολάβων) και το περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί σήμερα state of the art στη 
διεθνή πρακτική. 
 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ  – Β ΦΑΣΗ 

 

Φ.Α.Υ.  4 

Ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του τα στοιχεία που παρέχονται στον παρόντα ΦΑΥ και θα τον 
τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει σύμφωνα με: 
✓ τις αλλαγές και προσθήκες στις μελέτες και σύμφωνα με τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε»  
✓ την τελική επιλογή των υλικών και 
✓ την μεθοδολογία κατασκευής (οργάνωση, εξοπλισμός, υλικά κλπ) που θα εφαρμόσει στο έργο. 
 
Η Ομάδα Μελέτης αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της συμμετοχής και κάθε άλλου φορέα που άμεσα ή 
έμμεσα εμπλέκεται στο έργο, ο οποίος οφείλει επίσης να συνεισφέρει με τη λήψη κάθε δυνατού μέτρου, 
στα πλαίσια του λογικά εφικτού, για την εκπόνηση του παρόντος ΦΑΥ. Φυσικά με την ολοκλήρωση του 
έργου ο ΦΑΥ θα παραδοθεί στον ΚτΕ ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης και ενημέρωσης του. 
 
Ο ΦΑΥ στοχεύει στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια 
ζωής του έργου καθώς και τις εργασίες σε περίπτωση μερικής ή ολικής μετατροπής του, ανακαίνισης του, 
ακόμη και πλήρους κατεδάφισης του. Λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση επεμβάσεων και 
ενημερώνεται άμεσα μετά από αυτές από το Συντονιστή σε θέματα ασφάλειας και υγείας που θα οριστεί 
κάθε φορά. 
 
Ο ΦΑΥ στην τελική έκδοση πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία: 

• Γενικές πληροφορίες για το έργο 

• Δεδομένα από το σχεδιασμό του έργου 

• Επισημάνσεις για την ασφάλεια και υγεία στο έργο και τις δραστηριότητες σε αυτό 

• Μητρώο επεμβάσεων στο έργο 

• Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση του έργου  

• Φύλλα πληροφοριών ασφάλειας των υλικών (MSDS) 

• Σχέδια του έργου όπως κατασκευάστηκε (as built drawings) 

• Πρόγραμμα συντήρησης 

• Πίνακα νομοθετημάτων για την ασφάλεια 
 
Για τη σύνταξη του παρόντος ΦΑΥ έχουν ληφθεί υπόψη και αναγνωρίζονται όλες οι απαιτήσεις της 
ελληνικής νομοθεσίας. 
 
Ο ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο της κατασκευής και κυρίως της λειτουργίας του 
έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα 
στις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής του 
έργου σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας, την 
εκάστοτε εμπειρία και γνώση της επιστήμης και της τέχνης και τις κοινωνικές απαιτήσεις και πρότυπα. 
 
Ο ΦΑΥ πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο εργοτάξιο, με μέριμνα του Αναδόχου και να αναπροσαρμόζεται 
διαρκώς στα δεδομένα που προκύπτουν από την εξέλιξη της εκτέλεσης του έργου. Μετά την οριστική 
παράδοση του έργου ο ΦΑΥ τηρείται και συμπληρώνεται με μέριμνα του ΚτΕ. 
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 2) ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Το αντικείμενο της εργολαβίας του έργου που θα συσταθεί με τη Σύμβαση περιλαμβάνει την 

κατασκευή των ακολούθων έργων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή: 

 

Συνοπτικά κατασκευάζονται: 

 

15.642 m αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 / Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 
200 mm και 550 προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m. 

 

2.396 m καταθλιπτικοί αγωγοί από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, 
MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 με τις αντίστοιχες συσκευές και φρεάτια. 

 

26 αντλιοστάσια ακαθάρτων τύπου Β’ δύο αντλιών χωρίς οικισκο και Η/Ζ.  

3 αντλιοστάσια ακαθάρτων τύπου Α’  τριών αντλιών με  οικισκο και Η/Ζ. 

 

1000 m αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων από σωλήνες PVC-U, SDR 41 με τα αντιστοιχα 
φρεατια 

 

6.725 m σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, PE 100 με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 Mpa, με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, στο πλαίσιο της παρέμβασης στα δίκτυα υδρευσης 
με τις αντίστοιχες συσκευές. 

 

2. Ανάλυση πορείας κατασκευής: 
 
Επισυνάπτεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα επί μέρους τμήματα: 
 
Φ ά σ η  1 :  Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ έ ς  ε ρ γ α σ ί ε ς  
 
1.1: Προετοιμασία εργοταξίου (εγκαταστάσεις, περίφραξη, σήμανση, πυρασφάλεια κτλ.) 
1.2: Εντοπισμός των δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. 
 
Φ ά σ η  2 :  Κ α τ α σ κ ε υ ή  α γ ω γ ώ ν  κ α ι  φ ρ ε α τ ί ω ν  δ ι κ τ ύ ω ν  
 
2.1: Προετοιμασία σκάμματος (κοπή ασφαλτοσκυροδέματος, εκσκαφή ορυγµάτων, αντιστήριξη 
όπου και όπως απαιτείται, μόρφωση του πυθµένα του σκάµµατος) 
2.2: Κατασκευή των αγωγών (προσκόµιση των σωλήνων πλησίον του σκάµµατος, καταβίβαση στο 

σκάµµα και σύνδεση των σωλήνων, εγκιβωτισµός των σωλήνων, δοκιμές στεγανότητας, 
σώματα αγκυρώσεως όπου απαιτείται) 

2.3: Κατασκευή των φρεατίων (διάστρωση σκυροδέματος έδρασης/καθαριότητας, τοποθέτηση 
ξυλοτύπων, σκυροδέτηση, αφαίρεση ξυλοτύπων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και οργάνων) 

2.4: Επίχωση ορυγµάτων - συμπύκνωση 
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2.5: Αποκατάσταση οδοποιίας (κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας, βάσης οδοστρωσίας, 
ασφαλτικής προεπάλειψης, ασφαλτικής στρώσης βάσης, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας) 

2.6: Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, 
µηχανηµάτων κτλ.) 
 
Φ ά σ η  3 :  Κ α τ α σ κ ε υ ή  α ν τ λ ι ο σ τ α σ ί ω ν  
 
3.1: Προετοιμασία σκάμματος (εκσκαφή ορυγµάτων, αντιστήριξη όπου και όπως απαιτείται, 
μόρφωση του πυθµένα του σκάµµατος) 
3.2: Κατασκευή των αντλιοστασίων (διάστρωση σκυροδέματος έδρασης/καθαριότητας, τοποθέτηση 
ξυλοτύπων, σκυροδέτηση, αφαίρεση ξυλοτύπων, τοποθέτηση εξαρτημάτων και οργάνων) 
3.3: Επίχωση ορυγµάτων - συμπύκνωση 
3.4: Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, 
µηχανηµάτων κτλ.) 
 
Λόγω υπερίσχυσης του χρονοδιαγράμματος, ο διαχωρισμός των κατηγοριών θεωρείται ενδεικτικός 
και όχι περιοριστικός για τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα 
εργασίες δυο ή περισσοτέρων κατηγοριών. Σε περίπτωση που στοιχεία κατά τη φάση της 
κατασκευής επηρεάσουν την πληρότητα ή την εγκυρότητα της παραπάνω ανάλυσης, τότε ο 
συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου θα αναθεωρήσει την 
παρούσα ανάλυση και τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν και σχετίζονται με αυτή. 
 

3. Απαιτούμενος εξοπλισμός: 
 
Για την εκτέλεση όλων των έργων και των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί ο απαραίτητος και 
κατάλληλος εξοπλισμός (μηχανήματα, εργαλεία κτλ.) ώστε να επιτευχθεί η έντεχνη και ασφαλής 
αποπεράτωσή τους. 
 

• Για τις εκσκαφές και τις επιχώσεις των ορυγμάτων θα χρησιμοποιηθούν: διαμορφωτής 
γαιών (grayder), φορτωτής, μηχανικός εκσκαφέας, σφύρα και αεροσυμπιεστής. 

• Ο μηχανικός εκσκαφέας θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τον καταβιβασμό των σωλήνων στο 
όρυγμα. 

• Η προσκόμιση υλικών (σωλήνων, χυτοσιδηρών εξαρτημάτων κτλ.) επί τόπου του έργου 
καθώς και η μεταφορά των περισσευμάτων εκτός της περιοχής του έργου θα γίνεται με 
φορτηγά αυτοκίνητα. 

• Η αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και κρασπέδων πρόχυτων ή μη θα γίνει με 
χρήση αεροσφυρών με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικού εξοπλισμού. 

• Η κοπή ασφαλτοσκυροδέματος για την κατασκευή των αγωγών θα γίνει με ασφαλτοκόπτη, 
ενώ για την αποκατάσταση της οδοποιίας θα χρησιμοποιηθεί οδοστρωτήρας. 

• Η αντιμετώπιση των υδάτων θα γίνει με αντλητικά συγκροτήματα ή βενζινοκίνητα ισχύος 
1,0 έως 2,0 ΗΡ. 

• Οι αντιστηρίξεις θα γίνουν με ξυλοζεύγματα, χαλύβδινες πασσαλοσανίδες και μεταλλικά 
πετάσματα. 

• Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλότυπων ή μεταλλότυπων, δονητικής πλάκας και 
αντλίας σκυροδέματος, τροφοδοτούμενης από οχήματα μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος 
ή από αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα. 

 
Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να έχει όλα τα παραπάνω µηχανήµατα και όλα τα απαιτούµενα 
εργαλεία, να τα συντηρεί και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση µε δαπάνες του. 
Επίσης, υποχρεούται να υποβάλει στον κύριο του έργου όλα τα πιστοποιητικά των δοκιµών που 
προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ. της µελέτης. 
 

4. Γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων: 
 
Η Ομάδα Μελέτης, κατά το σχεδιασμό του έργου, έχει λάβει υπόψη τις γενικές αρχές αποφυγής 
εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 17/96 που προσαρμόζονται στα 
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τεχνικά έργα και συγκεκριμένα: 

• Εξάλειψη κινδύνων 

• Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους 

• Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα για την πρόληψή τους  

• Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου θεωρείται 
απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συντήρησης και 
επισκευής του έργου 

• Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα (όπου είναι δυνατό) 

• Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας  

• Προσαρμογή στην τεχνική ανάπτυξη 

• Σχεδιαστικές, τεχνικές και/ ή οργανωτικές επιλογές για την επίτευξη προγραμματισμού των 
διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 

5. Προϋπάρχουσες σχετικές μελέτες: 
 
Η γενική μελέτη με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και αναβάθμισης 
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων δημοτικών 
διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνης»  που ανατέθηκε με βάση την απόφαση 57/2008 του ΔΣ της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) στα συνεργαζόμενα 
γραφεία «ΝΑΜΑ Α.Ε. - Σωτήριος Βουρλιώτης - Στυλιανός Ξεζωνάκης - Βασίλειος Σταμάτης - 
Νικόλαος Στάππας». 
 
Η ειδικότερη μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΓΕΡΑΝΙ, ΠΡΙΝΕ, ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ, ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 
ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» που ανατέθηκε ανατέθηκε με βάση την 
απόφαση 243/2012 του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) στην Αλεξία Τσούνη και τον Αναστάσιο Αθανασόπουλο.  

 

6. Σχέδια - Τεύχη: 
 

Παραδίδονται τα ακόλουθα σχέδια και τεύχη: 
 

ΤΕΥΧΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ   

Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Τ2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Τ3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τ4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Τ5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

Γ-1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 1:25000 

Ο-1 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

1:1000 

Ο-2 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 1/2 

1:1000 

Ο-3 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 2/2 

1:1000 

Ο-4 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΓΕΡΑΝΙ 

1:1000 

Ο-5 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 1/3 

1:1000 

Ο-6 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 2/3 

1:1000 
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Ο-7 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 3/3 

1:1000 

Μ-1 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ 1/2 

1:1000-
1:100 

Μ-2 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ 2/2 

1:1000-
1:100 

Μ-3 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 1/8 

1:1000-
1:100 

Μ-4 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 2/8 

1:1000-
1:100 

Μ-5 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 3/8 

1:1000-
1:100 

Μ-6 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 4/8 

1:1000-
1:100 

Μ-7 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 5/8 

1:1000-
1:100 

Μ-8 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 6/8 

1:1000-
1:100 

Μ-9 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 7/8 

1:1000-
1:100 

Μ-10 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΠΡΙΝΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ 8/8 

1:1000-
1:100 

Μ-11 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΓΕΡΑΝΙ - ΣΧΕΔΙΟ 1/3 

1:1000-
1:100 

Μ-12 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΓΕΡΑΝΙ - ΣΧΕΔΙΟ 2/3 

1:1000-
1:100 

Μ-13 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΓΕΡΑΝΙ - ΣΧΕΔΙΟ 3/3 

1:1000-
1:100 

Μ-14 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 1/12 

1:1000-
1:100 

Μ-15 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 2/12 

1:1000-
1:100 

Μ-16 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 3/12 

1:1000-
1:100 

Μ-17 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 4/12 

1:1000-
1:100 

Μ-18 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 5/12 

1:1000-
1:100 

Μ-19 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 6/12 

1:1000-
1:100 

Μ-20 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 7/12 

1:1000-
1:100 

Μ-21 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 8/12 

1:1000-
1:100 

Μ-22 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 9/12 

1:1000-
1:100 

Μ-23 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 10/12 

1:1000-
1:100 

Μ-24 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 11/12 

1:1000-
1:100 

Μ-25 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΒΙΟΛΙ-ΧΑΡΑΚΙ - ΣΧΕΔΙΟ 12/12 

1:1000-
1:100 

Τ-1 
ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - 
ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

1:20 

Τ-2 
ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1:20 
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Τ-3 
ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

1:20 

Τ-4 
ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ 

1:20, 1:10 

 
 

3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στον κατασκευαστή αλλά και στους 
μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - επισκευαστές του. 
  
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Θέσεις δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω.: 
  

Κατά την κατασκευή, την επισκευή και τη συντήρηση των έργων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στην ύπαρξη δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και 
χαµηλής τάσης), δηµοτικού φωτισµού και ενδεχομένως λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο 
των έργων που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η ίδια προσοχή θα επιδεικνύεται και 
στα υπάρχοντα στοιχεία των παραπάνω δικτύων διακοπής παροχών κλπ. 
 

2. Θέσεις υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να 
προκαλέσουν κίνδυνο: 

  
Κατά την κατασκευή του έργου τέτοιες θέσεις είναι οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των 
προϊόντων εκσκαφής που θα επαναχρησιµοποιηθούν για επίχωση, των σωλήνων, των οργάνων, 
των χυτοσιδηρών εξαρτημάτων κλπ., καθώς και οι χώροι αποθήκευσης των εργαλείων και 
στάθµευσης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων. 
 
Κατά τη συντήρηση και επισκευή του έργου τέτοιες θέσεις είναι οι θέσεις εναπόθεσης υλικών και 
εργαλείων και στάθµευσης µηχανηµάτων και αυτοκινήτων. 
 

3. Άλλες ζώνες κινδύνου: 
  

• Οι εργασίες εκσκαφής.  

• Η εντός των τάφρων τοποθέτηση σωλήνων, κατασκευή φρεατίων, επισκευών κλπ. 

• Οι εργασίες εντός των φρεατίων επισκέψεως των αγωγών λόγω πιθανής ύπαρξης 
χηµικών ουσιών και αερίων που μπορεί να είναι δηλητηριώδη ή και εύφλεκτα. 

• Η προσπέλαση στο εργοτάξιο και πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

• Η κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών πέριξ του εργοταξίου. 

• Η χρήση χηµικών υλικών. 
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4) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων τόσο κατά 
την κατασκευή του έργου όσο και κατά τις μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, 
επισκευής και ελέγχου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον 
ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  
 

1. Κατά την οργάνωση του εργοταξίου: 
 

• Περίφραξη µεταφερθέντων ογκωδών υλικών και κατά περίπτωση οχηµάτων και 
µηχανηµάτων. 

• Επισήµανση των δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω.. 

• Σήµανση του χώρου εργασιών µε κατάλληλες πινακίδες για ενηµέρωση των διερχοµένων 
πεζών και οχηµάτων. 

• Εγκατάσταση προχείρων αποδυτηρίων, W.C. και χώρου εστίασης. 

• Λήψη απλών µέτρων πυρασφάλειας. 

• Μέριµνα λήψης παροχής ύδατος. 
 

2. Κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών: 
 
Πέρα από το κράνος και τα κατάλληλα υποδήματα θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή 
και να λαμβάνονται µέτρα: 
 

• Κατά την κίνηση πεζών, µηχανηµάτων και οχηµάτων στο στάδιο των εκσκαφών, της 
µεταφοράς υλικών και εργαλείων και των επιχώσεων. 

• Κατά την αντιστήριξη των παρειών των τάφρων και την αφαίρεση τους. 

• Κατά τον καθαρισµό του πυθµένα των τάφρων από πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής, τη 
διαµόρφωσή του, την καταβίβαση σωλήνων ή άλλων υλικών, τη σκυρόδετησή τους κ.λ.π. 
Εδώ επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να µένουν αντικείµενα ή εργαλεία στα χείλη των τάφρων 
που θα µπορούσαν να πέσουν µέσα σ’ αυτή. 

• Κατά τις εργασίες εντός των φρεατίων ή αγωγών µεγάλης διατοµής, όπου οι εργαζόµενοι 
θα κατέλθουν σ’ αυτά µετά τον έλεγχο ύπαρξης ή µη αερίων και υποστηριζόµενοι από 
άλλους έξω από τον χώρο εργασίας (χρήση ιµάντων, προσωπίδας κ.λπ.). 

• Κατά την κίνηση διερχοµένων πεζών και οχηµάτων µε την κατά το δυνατό περίφραξη του 
χώρου και την επισήµανσή του µε πινακίδες σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. και άλλες σχετικές 
διατάξεις. 

 

3. Μετά το τέλος των εργασιών: 

 
Οι χώροι αποθήκευσης και εργασιών πρέπει να καθαρίζονται και να αποµακρύνονται τα 
υπολείμματα υλικών καθώς και τα κατεστραμμένα εργαλεία και µηχανήµατα. 
 

4. Επισηµαίνονται και όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη και σχέδια. 
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5) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 
εγκαταστάσεών του 
 

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά. 
 
Τα φρεάτια θα καθαρίζονται µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας δύο φορές το χρόνο, άνοιξη και 
φθινόπωρο και έκτακτα θα επιθεωρούνται µετά από κάθε µεγάλη νεροποντή. 
 
Σε κάθε επιθεώρηση θα επισηµαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης. 
 
 

Μητρώο επεμβάσεων στο έργο 
 
Κάθε επέμβαση που γίνεται στο έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, η οποία έχει επίδραση σε θέματα 
ασφάλειας, πρέπει να καταγράφεται σε αρχείο (πχ μητρώο επεμβάσεων στο έργο). Το μητρώο 
επεμβάσεων στο έργο πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση, με τα στοιχεία που θα 
προκύπτουν κάθε φορά. 
 
Ακολουθεί Υπόδειγμα Μητρώου Επεμβάσεων στο Έργο. 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

(ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Οδηγίες ασφάλειας για τη συντήρηση του έργου 
 
Εισαγωγή 
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Κάθε εργασία συντήρησης του έργου πρέπει να γίνεται κάτω από την εποπτεία του Τεχνικού Ασφαλείας 
του φορέα που θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου και τον έλεγχο του Υπεύθυνου Λειτουργίας και 
Συντήρησης του έργου. Ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να ενημερώνονται και 
να παρακολουθούν τις εργασίες, να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τις αλλαγές, εξασφαλίζοντας ότι 
συμπληρώνεται το έντυπο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ή άλλο ισοδύναμο σύστημα. 
 
Για κάθε επιμέρους εργασία θα τηρούνται: 
✓ Η ελληνική νομοθεσία για την ασφάλεια (όπως συμπληρώνεται στη διάρκεια ζωής του έργου). 
✓ Οι πλέον της ελληνικής νομοθεσίας απαιτήσεις για την ασφάλεια που θα οριστούν από τον ΚτΕ (μετά 

από εισήγηση του Τεχνικού Ασφαλείας της σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και 
Συντήρησης του έργου ή υπόδειξη των τοπικών αρχών). 

✓ Απαιτήσεις των αρμοδίων και τοπικών αρχών. 
✓ Οι οδηγίες των προμηθευτών εξοπλισμού. 
✓ Οι οδηγίες των παρασκευαστών υλικών. 
 
Για τις εργασίες συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται 
κατά περίπτωση, εκτός της ελληνικής νομοθεσίας και των οδηγιών των προμηθευτών και 
κατασκευαστών, και οι αντίστοιχες οδηγίες του ΤΕΕ. 
 
Σημειώνεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά μπορεί να έχουν εφαρμογή περισσότερες από μια 
οδηγίες ασφαλείας. Πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όλες οι οδηγίες ασφαλείας που έχουν 
εφαρμογή. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίμηση της επικινδυνότητας της 
κάθε εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα υλοποιείται κάθε φορά. Σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργοδότης της επιχείρησης, που αναλαμβάνει τις συγκεκριμένες εργασίες, 
οφείλει να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση της επικινδυνότητας (επαγγελματικού κινδύνου). 
 

Γενικές Οδηγίες 
 
✓ Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας είναι ασφαλής (δάπεδα, σκάλες). 
✓ Γίνεται ενημέρωση στους εργαζόμενους και στους χρήστες πριν την έναρξη της εργασίας 

(ενημερωτικές πινακίδες). 
✓ Όλες οι άλλες δραστηριότητες στο χώρο εργασίας και σε γειτονικούς χώρους λαμβάνονται υπόψη. 
✓ Μη έχοντες εργασία δεν προσεγγίζουν το χώρο. 
✓ Το προσωπικό είναι κατάλληλο από κάθε άποψη (εκπαίδευση, εμπειρία, σωματική και ψυχική 

κατάσταση) για την εργασία και είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους της συγκεκριμένης εργασίας. 
✓ Το προσωπικό χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία ΜΑΠ για την ασφαλή εκτέλεση της συγκεκριμένης 

εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο. 
✓ Σε περίπτωση χρήσης επικίνδυνων υλικών, αναγνωρίζονται οι επιπλέον κίνδυνοι, το προσωπικό 

προστατεύεται από την έκθεση σε αυτά και λαμβάνονται μέτρα προστασίας από φωτιά (αερισμός-
πυροσβεστήρες) και κάθε άλλο πιθανό ατύχημα. 

✓ Η επιλογή των υλικών γίνεται με γνώμονα τη συμβατότητά τους με τα υπάρχοντα υλικά.  
✓ Όλες οι ανυψωτικές διατάξεις είναι πιστοποιημένες από τρίτο μέρος και το πιστοποιητικό είναι σε 

ισχύ.  
 
Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: 
 
✓ Η χειρωνακτική διακίνηση των φορτίων αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού. 
✓ Προτείνεται η υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανικά μέσα. 
✓ Σε περιπτώσεις χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων χρησιμοποιείται προσωπικό σε κατάλληλη 

φυσική κατάσταση (χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα).  
✓ Τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης λαμβάνοντας υπόψη την εργονομία, το μέγεθος, το 

βάρος του φορτίου, την απόσταση και τον τρόπο μεταφοράς. 
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✓ Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι δεν κινδυνεύουν να τους γλιστρήσουν τα 
αντικείμενα που μεταφέρουν.   

 
Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για μηχανές:  
 
✓ Τα μηχανήματα και οι μηχανές είναι πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη CE. 
✓ Οι μηχανές είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις ασφαλείας. 
✓ Η χρήση των μηχανών είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή τους. 
✓ Οι μηχανές συντηρούνται όπως προβλέπεται και τα μηχανικά τους μέρη είναι προφυλαγμένα. 
✓ Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης, δεν λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 
✓ Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών είναι σε άριστη κατάσταση, 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή τους και εδράζονται ασφαλώς. Το 
ανυψούμενο βάρος δεν ξεπερνά ποτέ το προβλεπόμενο και λαμβάνονται μέτρα για την ασφαλή 
ανύψωση (κουμανταδόρος έμπειρος, οπτική επαφή φορτίου και χειριστή). 

✓ Οι μηχανές είναι γειωμένες και διπλά μονωμένες. 
✓ Οι χειριστές μηχανών έχουν τις απαιτούμενες άδειες (εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία ή τον 

κατασκευαστή τους).  
 
Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία: 
 
✓ Τα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για την εργασία, συντηρημένα και 

αντικαθίστανται, όταν απαιτείται. 
✓ Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι γειωμένα και διπλά μονωμένα. Τα καλώδια των εργαλείων πρέπει να 

είναι τύπου ΝΥΥ. 
✓ Οι διαδρομές των καλωδίων ηλεκτρικών εργαλείων δεν πρέπει να παρεμποδίζουν άλλες 

δραστηριότητες στο χώρο και να δημιουργούν κίνδυνο φθοράς των καλωδίων. 
 
Ειδικές Οδηγίες Ασφάλειας για ηλεκτρικές εργασίες: 
 
✓ Ειδικά για ηλεκτρικές εργασίες απαιτείται αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης/ ηλεκτρολόγος ανάλογα με τη 

ισχύ. 
✓ Πριν τις εργασίες σε ηλεκτρικά δίκτυα εξασφαλίζεται η διακοπή της ηλεκτρικής τάσης με έλεγχο σε 

όλους τους πόλους και κάθε πιθανή οδό. Επίσης τοποθετείται ενημερωτική πινακίδα για τις εργασίες 
καθώς και πινακίδα απαγόρευσης ανοίγματος του διακόπτη παροχής (προτείνεται κλείδωμα για Η/Ζ, 
μετασχηματιστές και κεντρικούς πίνακες και γενικά για όλες τις εγκαταστάσεις υψηλής/μέσης τάσης). 
Οι πινακίδες πρέπει να αποσυρθούν άμεσα μετά τη λήξη των εργασιών. 

✓ Όλες οι διατάξεις και εξοπλισμοί ασφαλείας (πχ προστατευτικά κιγκλιδώματα, προφυλακτήρες, 
πυροσβεστήρες, σήματα, ΜΑΠ) υπάρχουν και διατηρούνται σε καλή κατάσταση, και δεν 
απομακρύνονται, τροποποιούνται ή καταστρέφονται από το προσωπικό ή τρίτους. 

✓ Οι διαδρομές των καλωδίων ηλεκτρικών εργαλείων δεν πρέπει να παρεμποδίζουν άλλες 
δραστηριότητες στο χώρο και να δημιουργούν κίνδυνο φθοράς των καλωδίων. 

 

Γενικές παρατηρήσεις για κάθε είδους εργασία συντήρησης και επέμβασης του έργου 
 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωρίζονται και να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι: 
✓ Της εργασίας για το προσωπικό που θα τις αναλάβει. 
✓ Της εργασίας για τους εργαζόμενους στο έργο. 
✓ Της εργασίας για τους περιοίκους. 
✓ Που θα προκαλέσουν ενδεχομένως οι εργαζόμενοι στο έργο στο προσωπικό που θα αναλάβει την 

εργασία. 
 
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε επέμβαση: 
✓ Οτιδήποτε αντικαθίσταται να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα δίκτυα.  
✓ Όταν τοποθετείται νέος εξοπλισμός να καταγράφεται (ενημέρωση Μητρώου Επεμβάσεων-ΦΑΥ). 
✓ Όταν ενσωματώνονται νέα υλικά να δίνονται τα MSDS τους από τους προμηθευτές και να 

προσαρτώνται στον ΦΑΥ. 
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✓ Κάθε εργασία πρέπει να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του χώρου. 
 
Πριν από αποξήλωση ή κατεδάφιση μερική ή ολική να εκτιμούνται υλικά που μπορεί: 
✓ να επαναχρησιμοποιηθούν, 
✓ να ανακυκλωθούν, 
✓ να θρυμματισθούν, 
✓ να παράγουν σκόνη, 
✓ να είναι επικίνδυνα. 
 
Επίσης πρέπει να αξιολογηθούν τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί με τη γνώση που θα υπάρχει τότε 
που θα γίνουν οι επεμβάσεις. 
 
1. ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ’ 
 
Με ευθύνη του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου θα προσαρτηθεί στο παράρτημα 
του ΦΑΥ ο κατάλογος των σχεδίων «ως κατασκευάσθη» και των μελετών  του έργου. Χρήσιμη κρίνεται 
και η προσάρτηση αρχείου φωτογραφιών στον ΦΑΥ για την ευκολότερη κατανόηση των 
κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων του έργου. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η αντιστοίχηση των στοιχείων του 
ΦΑΥ με αυτών του Μητρώου Έργου που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στον ΚτΕ. 
 
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Με ευθύνη του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου θα προσαρτηθεί στο παράρτημα 
του ΦΑΥ ο κατάλογος εξοπλισμού του έργου. 
 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Με ευθύνη του συντονιστή ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου θα προσαρτηθεί στο παράρτημα 
ο πίνακας συντήρησης του εξοπλισμού του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή / 
προμηθευτή του. 
 

 
 

ΡΕΘΥΜΝΟ    4/ 3   /2022 
   
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1933 406/A Π.Δ. 22/12/33 Περί ασφάλειας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών 
κλιμάκων. 

1950 82/A Β.Δ. 16/17.3.50 Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

1969 1Β/69 ΥΑ στ/116464/69 Περί όρων ασφαλείας κατά την μεταφορά προσώπων δια φορτηγών 
ιδιωτικής χρήσεως. 

1974 1266/B Υ.Α .Γ1γ/9900/74 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με τις 
Γ1/2400/75 (371/Β/75) και Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 371Β ΥΑ Γ1/2400/75 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων [ΤΡ με την 
Αιβ/2055/80 (338/Β/80)]. 

1975 189/A N. 158/75 Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό 
τάση. 

1976 337/A N. 495/76 Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και 
άλλων τινών ποινικών διατάξεων. 

1977 128/A Π.Δ. 413/77 Περί αγοράς, μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών. 

 
1978 

 
3/A 

 
Π.Δ. 17/78 

Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.33 Π. Δ/τος περί ασφάλειας 
εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων. 
 

1978 20/Α Π.Δ. 95/78 Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφαλείας των απασχολουμένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων. 
. 

1978 47/Α Π.Δ. 216/78 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την 
μεταφοράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων 
οχημάτων. 
. 

1980 338/Β ΥΑ Αιβ/2055 Περί Υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητήριων. 

1980 193/A Π.Δ. 778/80 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 
 

1981 195/A Ν. 1181/81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ’ αρ.115 
συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας» (78/610/ΕΟΚ). 
 

1981 260/A Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτελέσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού 
μηχανικού/ διορθώσεις σφαλμάτων. 

1983 121/B ΑΠ.ΒΜ5/30058/82 Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής σημάνσεως εκτελουμένων έργων 
σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. 
 

1983 126/A Ν. 1396/83 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις 
οικοδομικές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
 

1984 49/A Ν. 1430/84 Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας « που αφορά 
τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» και τη ρύθμιση 
θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
 

1984 154/B ΑΠ. 130646/84 Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας 

1985 212A N. 1568/85 Νόμος Πλαίσιο 
 

1985 280/B ΥΑ 2στ/1539/85 Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού & των 
εργαζόμενων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες. 
 



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ  – Β ΦΑΣΗ 

 

Φ.Α.Υ.  16 

ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1986 570/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
56206/1613 

Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και 
συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 
79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης 
Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 11ης Ιουλίου 1985. 
 

1986 135/Α Π.Δ. 307/86 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους. 

1987 54/A Π.Δ. 94/87 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο 
και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία. 

1987 149/A Π.Δ. 315/87 Σύσταση επιτροπής Υ+Α της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια 
οικοδόμων και εν γενεί τεχνικών έργων. 
 

1987 291/Β ΥΑ 281/Β/87 Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών. 
 

1987 467/B ΑΠ. 131325/87 Σύσταση μικτών Επιτροπών Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά 
έργα. 
 

1987 624/Β ΥΑ Β/19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 
 

1987 624/Β ΥΑ Β/19339/1945/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, κατασκευασμένες από 
κεκραμμένο ή μη αλουμίνιο. 
. 

1987 625/Β ΥΑ Β/1934/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμμένο χάλυβα. 
 

1988 31/A Π.Δ. 70Α/88 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 
εργασία. 

1988 138/A Π.Δ. 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού ασφαλείας (ΤΑ) και 
Γιατρού Εργασίας, Επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα ΤΑ για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 
1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζόμενων»  
 

1988 751/Β ΥΑ αρ. Οικ. 
69001/1921 

Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή  τιμή στάθμης θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των 
μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης και ισχύος 
 

1989 567/B ΚΥΑ 1197/89 Ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων. 

1989 85/A Ν. 1837/89 Για την προστασία των ανήλικων κατά την απασχόληση και άλλες 
διατάξεις. 
 

1989 930/B ΑΠ. 131099/89 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχει η 
υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή 
ορισμένων δραστηριοτήτων (88/364/ΕΟΚ). 
 

1989 106/Α ΠΔ 225/89 Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα. 

1989 59/Δ ΥΑ 3046/304/89 Κτιριοδομικός Κανονισμός. 

1990 11/A Π.Δ 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων.[ΤΡ.Π.Δ 49/91(180/Α)]. 
 

1990 620/B ΑΠ. 130627/90 Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών, ή ανθυγιεινών εργασιών για την 
απασχόληση των ανήλικων. 
 

1991 180/A Π.Δ. 499/91 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.31/90 
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ΕΤΟΣ ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 

1991 38/A Π.Δ. 85/91 Προστασία των εργαζομένων από τους κίνδυνους που διατρέχουν 
λόγο της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ. 
 

1991 138/Β KΥΑ 
8243/1113/8.3.91 

Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 
 

1991 431/Β ΥΑ 12479 
Φ17/414/91 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 
90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά 
με απλά δοχεία πίεσης. 
 

1991 487/Β ΥΑ Β./15233/3.7.91 Σχετικά με συσκευές αερίου. 
 

1992 182/Α Ν. 2094 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

1992 370/B ΑΠ. 1872/92 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου 
προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. 
 

1992 74/A Π.Δ. 157/92 Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του 
Ν 1568/85 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στο δημόσιο ΝΠΔΔ και 
ΟΤΑ. 
 

1993 34/A Π.Δ. 77/93 Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση προς 
την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
 

1993 160/A Π.Δ. 377/93 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές (συμπλ. Π.Δ. 18/1996). 
 

1993 187/B Αρ. Οικ. 
Β.4373/1205/93 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία 
του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 
 

1993 665/B ΑΠ. 
15177/Φ17.4/404/93 

Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης Εργασιών ελέγχου δοχείων 
πίεσης και συσκευών αερίου. 
 

1993 756/Β ΑΠ. 
16440/Φ.10.4/445/93 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή 
κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
 

1993 673/B ΑΠ. 
14165/Φ17.4/373/93 

Κανονισμός για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων 
πίεσης και των συσκευών αερίου. 
 

1994 220/A Π.Δ. 395/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ 
 

1994 220/A Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από 
τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ. 
 

1994 221/A Π.Δ. 397/94 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για 
τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK. 
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1994 221/A Π.Δ. 398/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία για 
τη χρήση σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/70/ΕΟΚ. 

1994 221/A Π.Δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 90/394 ΕΟΚ. 
 

1994 450/B ΑΠ. 8881/94 Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (187/Β) κοινής απόφασης 
τω υπουργών Εθν. Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασίας σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ.  
 

1994 705/B ΑΠ. 378/94 Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία κι επισήμανση αυτών 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του συμβουλίου των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
 

1994 977/B Υ.Α. 
20769/6285/1994 

Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β), κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά δοχεία πίεσης σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για τη χρήση της σήμανσης «CE» (EEL 
220/30-8-93). 

 

1995 6/A Διορθ. Σφ. 1995 Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 
397/94 (221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α) 
 

1995 67/A Π.Δ. 105/95 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ. 
 

1995 97/A Π.Δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 
λόγο έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. 

1996 10/A Π.Δ. 16/96 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ. 
 

1996 11/A Π.Δ. 17/96 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 
91/383/ΕΟΚ.  
 

1996 12/A Π.Δ. 18/96 Τροποποίηση του Π.Δ/ΤΟΣ 337/1993 σχετικά με τις μηχανές σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες του συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ. 
 

1996 212/A Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.  
 

1996 155/Β Αποφ. 7568 
Φ.700.1/96 

Πυροσβεστική Διάταξη 7/1996 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά 
την εκτέλεση θερμών εργασιών. 

 

1997 150/Α Π.Δ. 174/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 186/95 
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1997 150/Α Π.Δ. 175/97 Τροποποίηση  του  Π.Δ 70α/ 88 

1997 150/Α Π.Δ 176/97 Μέτρα  για  την  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  υγείας  κατά  την  
εργασία  των  εγκύων, λεχώνων  και  γαλουχουσών  εργαζομένων , 
σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  92/85/ΕΟΚ 

1997 113/Β αρ. οικ. 
Β.5261/190/97 

Τροποποίηση της Β 4373/1205/11-3-93 (187/Β/23-3-93) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ. 

 
1998 67/Α Π.Δ 62/98 Μέτρα  για  την  προστασία  των  νέων  κατά  την  εργασία  , σε  

συμμόρφωση  με  την  οδηγία  94/33/ΕΚ 

1999 9/Α Π.Δ. 15/99 Τροποποίηση  του  π.δ  ΄΄Προστασία  των  εργαζομένων  από  
κινδύνους  που  διατρέχουν  λόγω  της  έκθεσης  τους  σε  
βιολογικούς  παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  συμμόρφωση  με  
τις  οδηγίες  90/679/ΕΟΚ  και  93/88/ΕΟΚ’’  (97/Α) όπως  
τροποποιήθηκε  με  το  π.δ  174/97 (150/Α) σε  συμμόρφωση  με  τις  
οδηγίες  97/59/ΕΚ  και  97/65/ΕΚ  της  Επιτροπής. 

1999 94/Α Π.Δ. 88/99 Ελάχιστες  προδιαγραφές  για την  οργάνωση  του  χρόνου  εργασίας  
σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  93/104/ΕΚ 

1999 94/Α Π.Δ. 89/99 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94  ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  
ασφάλειας  και  υγείας  για  τη  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  
εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄  (220/Α) σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95.63/ΕΚ  του  Συμβουλίου 

1999 94/Α Π.Δ. 90/99 Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών 
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά 
την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και 
συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 77/93 (34/Α). 
 

1999 102/Α Π.Δ. 95/99 Όροι ίδρυσης  και  λειτουργίας  Υπηρεσιών  Προστασίας  και  
Πρόληψης 

1999 134/Α Π.Δ. 136/99 Οργάνωση  Υπηρεσιών  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας. 

1999 57/Α Ν. 2696/99 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

1999 987/Β ΚΥΑ αρ. οικ. 
16289/330/99 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον 
εξοπλισμό υπό πίεση. 
 

2000 111/Α Π.Δ. 127/00 Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  π.δ  399/94 ΄΄ Προστασία  των  
εργαζομένων  από  τους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την  
έκθεση  σε  καρκινογόνους  παράγοντες  κατά  την  εργασία  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  του  Συμβουλίου  90/394/ΕΚ΄΄ ( 
221/Α) σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  97/42-ΕΚ  του  
Συμβουλίου. 
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2000 241/Α Π.Δ. 304/00 Τροποποίηση  του  π.δ  395/94 ΄΄Ελάχιστες  προδιαγραφές  
ασφάλειας  και   υγείας  για  την  χρησιμοποίηση  εξοπλισμού  
εργασίας  από  τους  εργαζόμενους  κατά  την  εργασία  τους  σε  
συμμόρφωση  με  την  οδηγία  89/655/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) 
όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  το  π.δ 89/99΄΄Τροποποίηση  του  
π.δ 395/94 σε  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  95/63/ΕΚ  του  
Συμβουλίου΄΄(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)      

2000 1176/Β ΑΠ. οικ 433 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 
απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή 
κάθε Δημόσιου Έργου. 

2001 227/Α Π.Δ. 338/01 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. 

2001 227/Α Π.Δ. 339/01 Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86. 

2001 266/Β ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177 Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 

2001 686/Β ΑΠ. ΔΕΕΠΠ/οικ 85 Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για 
την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της 
μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο. 

2002 16/Β ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889 Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

2003 44/Α Π.Δ. 43/03 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 399/94 «προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την 
οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 
(E.E.L 138/01-06-1999). 

2003 111/Α Ν. 3144/03 Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την 
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 

2003 946/Β ΥΑ 502/9-7-2003 Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 708/Β ΚΥΑ αρ. 
Δ13ε/4800/03 

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου 
Μηχανήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, 
ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ). 

2003 946/Β ΥΑ αρ. πρ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03 

Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών 
έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 

2003 1186/Β ΚΥΑ αρ. οικ. 
15085/593/03 

Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 

2004 121/Α Π.Δ. 155/04 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 

2005 227/Α Π.Δ. 176/05 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 
φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2002/44/ΕΚ. 
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2006 159/Α Π.Δ. 149/06 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 
2003/10/ΕΚ. 

2007 202/Α Π.Δ. 162/07 Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά 

τροποποίηση του Π.Δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2006/15/ΕΚ. 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Α1 ΕΝΑΡΞΗ  

Προσοχή 

Ανάληψη 
καθοδήγησης 

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται 
σε έκταση και οι παλάμες 
είναι εστραμμένες προς τα 
εμπρός. 

 

Α2 ΣTOΠ  

Διακοπή 

Τέλος της 
κίνησης 

Ο δεξιός βραχίονας 
τεντωμένος προς τα άνω, η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη 
προς τα εμπρός. 

 

Α3 ΤΕΛΟΣ 

των ενεργειών 

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα 
στο ύψος του στήθους. 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ Ο δεξιός βραχίονας είναι 
τεντωμένος προς τα άνω και η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς 
τα εμπρός διαγράφει αργά ένα 
κύκλο. 

 

Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ Ο δεξιός βραχίονας είναι 
τεντωμένος προς τα κάτω και η 
δεξιά παλάμη εστραμμένη προς 
το εσωτερικό διαγράφει αργά 
έναν κύκλο. 

 

Β3 ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Με τα χέρια καθορίζεται η 
απόσταση. 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες 
διπλωμένους και τις παλάμες 
εστραμμένες προς το εσωτερικό, 
το πρόσθιο μέρος των βραχιόνων 
εκτελεί κινήσεις αργές προς το 
σώμα. 

 

Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ Με τους δύο βραχίονες 
διπλωμένους και τις παλάμες 
εστραμμένες προς τα έξω, το 
πρόσθιο μέρος των βραχιόνων 
εκτελεί κινήσεις αργές 
απομακρυνόμενες από το σώμα. 

 

Γ3 ΔΕΞΙΑ 

ως προς τον 
σηματωρό 

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο 
περίπου οριζοντίως, η παλάμη 
του δεξιού χεριού βλέπει προς τα 
κάτω και εκτελούνται μικρές 
αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση 
αυτή.  

Γ4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ως προς τον 
σηματωρό 

Με τον αριστερό βραχίονα 
τεντωμένο περίπου οριζοντίως 
και την παλάμη του αριστερού 
χεριού εστραμμένη προς τα κάτω 
εκτελούνται μικρές αργές κινήσεις 
κατά τη διεύθυνση αυτή.  

Γ5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Με τα χέρια καθορίζεται η 
απόσταση. 
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Α/Α Σημασία Περιγραφή Εικόνα 

Δ1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

επείγουσα 
διακοπή ή 
στάση 

Οι δύο βραχίονες είναι τεντωμένοι 
προς τα άνω και οι παλάμες 
εστραμμένες προς τα εμπρός. 

 

Δ2 ΤΑΧΕΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες 
που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται με ταχύτητα 

  

Δ3 ΒΡΑΔΕΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες 
που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται με μεγάλη βραδύτητα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

Σημείωση: 
 
Η σύνταξη και η υποβολή προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του τελικού και απολύτως ακριβούς 
Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής του έργου, είναι υποχρέωση του Αναδόχου (Εργολάβου), ο οποίος θα 
επιλεγεί τελικώς για την κατασκευή του. Ο χρόνος υποβολής του οριστικού Χρονοδιαγράμματος 
Κατασκευής του Έργου από τον Ανάδοχο Εργολάβο, προσδιορίζεται από σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. 
καθώς και οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν την έγκαιρη υποβολή του. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΗΝΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(1
) 

Π
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α
σ
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-

κ
ές

 ε
ρ

γ
α

σ
ίε

ς
 

1.1 
Προετοιμασία 

εργοταξίου 

   

 

            

1.2 
Εντοπισμός των 
δικτύων άλλων 

Ο.Κ.Ω. 

   

 

            

(2
) 

Κ
α
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σ

κ
ε
υ

ή
 α

γ
ω

γ
ώ

ν
 κ

α
ι 
φ

ρ
ε
α

τί
ω

ν
 

δ
ικ

τύ
ω

ν
 

2.1 
Προετοιμασία 

σκάμματος 

   
 

            

2.2 
Κατασκευή των 

αγωγών  

   
 

            

2.3 
Κατασκευή των 

φρεατίων 

   
 

            

2.4 
Επίχωση 

ορυγµάτων - 
συμπύκνωση 

   
 

            

2.5 

Αποκατάσταση 
οδοποιίας, 

πεζοδρομίου, 
νησίδας ή πλατείας 

   

 

            

2.6 
Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

χώρου 

   
 

            

(3
) 

Κ
α

τα
σ

κ
ε
υ

ή
 

α
ν
τλ

ιο
σ

τα
σ

ίω
ν

 

3.1 
Προετοιμασία 
σκαμμάτων 

   
 

            

3.2 
Κατασκευή 

αντλιοστασίων 

   
 

            

3.3 
Επίχωση 

ορυγµάτων - 
συμπύκνωση 

   
 

            

3.4 
Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

χώρου 

   
 

            



 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΗΝΕΣ 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

(1
) Π

ρο
π

α-
ρα

σκ
ευ

ασ
τι

-
κέ

ς 
ερ

γα
σί

ες
 

1.1 Προετοιμασία 
εργοταξίου 

   
 

            

1.2 
Εντοπισμός των 
δικτύων άλλων 

Ο.Κ.Ω. 

   
 

            

(2
) Κ

ατ
ασ

κε
υή

 α
γω

γώ
ν 

κα
ι φ

ρε
ατ

ίω
ν 

δι
κτ

ύω
ν 

2.1 Προετοιμασία 
σκάμματος 

   
 

            

2.2 Κατασκευή των 
αγωγών  

   
 

            

2.3 Κατασκευή των 
φρεατίων 

   
 

            

2.4 Επίχωση ορυγµάτων 
- συμπύκνωση 

   
 

            

2.5 

Αποκατάσταση 
οδοποιίας, 

πεζοδρομίου, 
νησίδας ή πλατείας 

   

 

            

2.6 
Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

χώρου 

   
 

            

(3
) Κ

ατ
ασ

κε
υή

 
αν

τλ
ιο

στ
ασ

ίω
ν 

3.1 Προετοιμασία 
σκαμμάτων 

   
 

            

3.2 Κατασκευή 
αντλιοστασίων 

   
 

            

3.3 Επίχωση ορυγµάτων 
- συμπύκνωση 

   
 

            

3.4 
Αποκατάσταση 
περιβάλλοντος 

χώρου 
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