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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή:  
Δήµος  Κρωπίας   , ΤΚ 19400 ,  Τηλ 210-6622379, Fax.  210-6624963  

Οδός  : Βασιλέως  Κων/νου  47   
Ταχ.Κωδ. : 19400                                                                                                  
Τηλ. : 210-6622379 
Telefax : 210-6624963 
E-mail : tykoropi@gmail.com 
Πληροφορίες:  : Παπαρίζος Δανιήλ, Μαράκη Ελένη 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική  Επιτροπή   ή   το   ΔΣ  Δήμου  Κρωπίας   αντίστοιχα 

βάσει  των  Ν.3852/2010  &  Ν. 4412/2016 που έχει έδρα το  Κορωπί 
1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του   Δήμου  

Κρωπίας. 
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
 

 

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

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ5, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)6  
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγμα ….7 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιδ) ............................8 
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

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

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

 

https://www.koropi.gr/   9  10 

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/02/202011  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14/02/2020.12 

 

 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. 
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 
ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 
 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
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τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 
από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 13. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 
υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 
επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν 
επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του 
χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες 
διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.14 
 
ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτα� 	 ει�τε	 κατα� 	 τα	 προβλεπο� μενα	 στις	 διατα� ξεις	 του	 ν.	 4250/2014	 (Α΄	 94)	 ει�τε	 και	 σε	 απλη� 	

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
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η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη ισχύος της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (ήτοι μετά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ)15. 
 
 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 
αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα 
του προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται 
να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής  των προσφορών. 
 
3.7 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να 
τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, 
στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η 
υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών16. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

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

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

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

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού17, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 
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ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

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

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη Αν 
η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες18.  
 
ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 
τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 
αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 
κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . 19 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 
της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών 20 από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης21. 
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) 
αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
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Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την προσκόμιση 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογη� 	 της	δια� ταξης	του	α� ρθρου	79	παρα� γραφος	5	εδα�φιο	α΄	ν.	4412/2016,	
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας22.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται 
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 
I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 23 
 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο (γ) του παρόντος άρθρου24.  Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, 
μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλεισθεί οριστικά,25 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του 
προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 
ε) Η σύναψη της σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 ως ακολούθως : 
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή,  σε περίπτωση 
άσκησή της,  όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., όταν 
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εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και, μετά 
την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον 
απαιτείται,  υπεύθυνη δήλωση, μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της 
λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν 
να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
ίδιου άρθρου,. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει 
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση26. 
 
 
Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο27. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 
αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 
υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4.2.γ της παρούσας για  τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής28. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του29.  

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

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης30. 
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Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

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

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του ν. 4412/2016.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά31. 
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπο� μενα	στην	περ.	α	της	παρ.	1	του	α� ρθρου	365	του	ν.	4412/2016	και	την	περ.	α΄	της	παρ.	
1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής32. 

 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής33. 

 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου34. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
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συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση35 της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και 
συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
  

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

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

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

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961,	που	κυρω� θηκε	με	το	ν.	1497/1984	(Α΄188).	Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο36. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
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φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 
παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

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

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
- του ν.	4472/2017	(Α΄74)	και	ιδίως	των	άρθρων	118	και	119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,	 Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013» 37 
- του	 ν.	 4278/2014	 (Α΄157)	 και	 ειδικότερα	 το	 άρθρο	 59	 «Άρση	 περιορισμών	 συμμετοχής	
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161)	και	λοιπές	ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,38 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
- του π.δ	80/2016	“Ανάληψη	υποχρεώσεων	από	τους	διατάκτες”	(	Α΄	145	)39 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
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επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων 
επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), 
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  
της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
-  
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 40, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005	 (Β΄	 1590)	 “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”.  

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

 
 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις41, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 
προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, και είναι 

ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας "Βελτίωση των υποδομών των δικτύων 
ύδρευσης", με τίτλο πρόσκλησης "Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς 
ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση" (Υπ.Εσωτερικών - 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)42 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις43 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201144, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).   

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

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή45 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 
οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή46, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  20720/2019 για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ.  890 καταχώρηση 
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης 
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).47 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή «Καρελλάς»». 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε48  3.000.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 1.660.939,49 Ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 298.969,11 Ευρώ,  
Απρόβλεπτα49 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
293.986,29 Ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) 
του ν. 4412/2016,  
Απολογιστικά 140.220,30 Ευρώ, 
Γ.Ε. & Όφελος Απολογιστικών εργασιών 25.239,65 Ευρώ,50 
ΦΠΑ 24% 580.645,16 Ευρώ. (Διευκρινίζεται ότι ο Φ.Π.Α. 24% βάσει του Νόμου 
4281/14 άρθρο 1 παρ. 10 βαρύνει τον λήπτη του τιμολογίου, ήτοι ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΚΡΩΠΙΑΣ) 

" Άρθρο 1 Ν. 4281/14 

....10. Στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) προστίθεται παράγραφος 4,  ως 
εξής : «4. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 6  παρ . 2 β ,  προς αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια των προεδρικών 
διαταγµάτων 59/2007 (Α ́63) και 60/2007 (Α ́64),  υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω 
αρχές είναι κύριοι των έργων και υποκείµενοι στο φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης, ο 
φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη. Ο υποκείµενος που εκτελεί τις εργασίες του 
προηγούµενου εδαφίου έχει δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί 
στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία και 
υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «Άρθρο 39 α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου 
είναι ο λήπτης..." 

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού............ σύμφωνα με το άρθρο 153 του 
ν. 4412/2016. 

 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... (εφόσον 
προβλέπεται). 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, αφού το 
αντικείμενο του έργου (κατασκευή αγροτικών δρόμων) είναι ενιαίο και  πρέπει να κατασκευαστεί 
στα πλαίσια ενός έργου51  

 
 

11.2.  Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Περιοχή Καρελλάς, Δήμου  Κρωπίας 
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11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

Το έργο αφορά σε αντικατάσταση αγωγών παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην περιοχή «Καρελλάς». 
Προβλέπεται η αντικατάσταση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης το οποίο αποτελείται 
από σωλήνες PVC, PN6 ή PN10 διαφόρων διαμέτρων, αντοχής σε πίεση 6 Atm.Για τις ανωτέρω 
εργασίες δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.  

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13252 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 
οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 
εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) μήνες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης53.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 54 
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13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.55 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών 
48.387,10 ευρώ. 56 

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

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

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

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

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

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

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

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 

 
15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι    
20-03-2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
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ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 
ποσού της εγγυήσεως. 

 
15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
 καλής εκτέλεσης. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 57. 
 
 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)58 
 
16.1 ΔΕΝ 59  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 60 
 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

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

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

 ∆εν ζητείται για το παρόν έργο.61 
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα η� 	 ασφαλιστικε�ς	 επιχειρη� σεις	 κατα� 	 την	 ε�ννοια	 των	περιπτω� σεων	β΄	 και	γ΄	
της	παρ.	1	του	α� ρθρου	14	του	ν.	4364/	2016	(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 62  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

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

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 
 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους63.  
 

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

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών64 ορίζεται η 
18/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
24/02/202, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.65 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

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

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών 66, από την ημερομηνία λήξης της 
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προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η προκήρυξη σύμβασης 67 και η παρούσα Διακήρυξη θα δημοσιεύθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.koropi.gr), 

(εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 
3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο68, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

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

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

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

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

 

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης69 
 

……………………………………………….. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 70 που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων 
(για αγωγούς υπό πίεση).71 και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ)	 σε	 τρι�τες	 χω� ρες	 που	 δεν	 εμπι�πτουν	 στην	 περι�πτωση	 γ΄	 της	 παρου� σας	 παραγρα�φου	 και	 ε�χουν	

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.72, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, αυτές θα πρέπει να ικανοποιούνται 

από κάθε μέλος της ένωσης  

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 

είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 

άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 

αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη73 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το	ν.	2803/2000	(Α΄	48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνικη� 	νομοθεσι�α	με	το	ν.	3691/2008	(Α΄	166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσι�α	με	το	ν.	4198/2013	(Α΄	215	). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

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

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Συμβουλίου74. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
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φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
την	υπουργικη� 	απο�φαση	2063/Δ1632/2011	(Β΄	266),	ο� πως	εκα� στοτε	 ισχυ� ει,	ως	«υψηλη� ς»	η� 	 «πολυ� 	
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
Οι	υπο� 	αα΄	και	ββ΄	κυρω� σεις	πρε�πει	να	ε�χουν	αποκτη� σει	τελεσι�δικη	και	δεσμευτικη� 	ισχυ� 75. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 76( 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 

τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 

ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της 

παρούσας, δεν εφαρμόζεται 77η παράγραφος 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:78 

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

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

ι) Θα οργανωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, επίσκεψη-ενημέρωση στην περιοχή εκτέλεσης του 

έργου την 06-02-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30  π.μ.. 

Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην εν λόγω διαδικασία είναι υποχρεωτική, προκειμένου 

αποδεδειγμένα να έχουν λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τόπου εκτέλεσης του εν λόγω έργου και να 

προσκομίσουν στην Υπηρεσία δείγματα  : 

1. Κρουνού διακοπής με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και τάπα εκκένωσης δικτύου 

1/2΄΄ 

2. Σφαιρικού κρουνού ολικής διατομής 3/4΄΄ 

σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής ιδιωτικών παροχών της μελέτης και τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές των άρθρων Α.Τ 3.21 έως Α.Τ 3.26. 

Τα ανωτέρω δείγματα θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, 

ώστε να πιστοποιηθεί ότι ο διαγωνιζόμενος θα λάβει υπόψη του, κατά την υποβολή της οικονομικής 

προσφοράς, τις συγκεκριμένες προδιαγραφές των εν λόγω υλικών. Στην περίπτωση που τα δείγματα δεν 

πληρούν τις απαιτήσεις των ανωτέρω άρθρων, τότε αυτά απορρίπτονται, και δεν χορηγείται στον 

διαγωνιζόμενο η βεβαίωση προσκόμισης δειγμάτων. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή με σχετικό αίτημα 

μέσω της ενότητας επικοινωνία της πλατφόρμας του διαγωνισμού του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έως τρεις (3) 

ημερολογιακές μέρες πριν την επίσκεψη - ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος δε 

δύναται για λόγους ανωτέρας βίας να παρευρεθεί την προκαθορισμένη ημέρα, θα οριστεί άλλη μια 

ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην παραπάνω διαδικασία θα δοθούν : α) 

βεβαίωση συμμετοχής και β) βεβαίωση προσκόμισης δείγματος αντίγραφα των οποίων θα υποβληθούν 

με την προσφορά του συμμετέχοντα.  

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν υποβάλει με την προσφορά του τα αντίγραφα των 
βεβαιώσεων συμμετοχής και προσκόμισης δειγμάτων,  τότε αποκλείεται από τη συμμετοχή 
στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 

οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 79 

 

 





25 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.80 

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.481  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 82 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας83. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια84  

Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να διαθέτουν την Οικονομική και 

Χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (άρθρο 107 του Ν. 4199/2013 κλπ), ήτοι 

Επίσης οι  οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν επί ποινή 
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αποκλεισμού τα παρακάτω: 

 (α) Τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, που προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της οποίας 

υποβάλλεται η προσφορά (2016-2017-2018), οι οικονομικοί φορείς να έχουν αθροιστικά ελάχιστο κύκλο 

εργασιών ίσο με το διπλάσιο  του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ  

(β) Την τελευταία οικονομική χρήση που προηγείται της οικονομικής χρήσης 

εντός της οποίας υποβάλλεται η προσφορά (2018), οι οικονομικοί φορείς να έχουν ελάχιστη αξία παγίων 

ίση με το 20% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ  και ελάχιστα ίδια κεφάλαια ύψους ίσου με το 

30% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ   

(γ) Πιστοληπτική ικανότητα για χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου ίση με το 15% του 

προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ   

(δ) Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα85  

Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω  

προϋποθέσεις σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 100  παρ. 

4 του Ν.3669/2008:  

Έτσι οι  οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω: 

(α) Οι  προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ86 στην 3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για 
αγωγούς υπό πίεση). 
 

(β) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει  να έχουν εμπειρία κατασκευής αντίστοιχων έργων: Συγκεκριμένα οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, να έχουν εκτελέσει έργα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

συνολικού ύψους 1.000.000,00 ευρώ. Η δεκαετία υπολογίζεται με βάσει τη βεβαίωση περαίωση του 

έργου. 

 

(γ) Λόγω των απαιτήσεων της ΕΣΥ οι οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  στην οποία να δηλώνουν ότι :   
"…στην περίπτωση που αναδειχθούμε ανάδοχοι του έργου θα προβούμε στην  προμήθεια ή μίσθωση 

συσκευής "γεωραντάρ", που θα ανιχνεύει και θα καταγράφει με  μη επεμβατική μέθοδο που 

λειτουργεί με εκπομπή σε ραδιοσυχνότητες του φάσματος των UHF/VHF και υπολογίζει την 

αντανάκλαση των κυμάτων στις υπόγειες υποδομές (μεταλλικές και μη), ήτοι για την ανίχνευση και 

καταγραφή των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό στην περιοχή του έργου…" 

 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης87 

Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να 

διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της εκτέλεσης τεχνικών έργων και 

ειδικότερα να έχει σε ισχύ Πιστοποιητικά ότι διαθέτει  
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α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή 

ισοδύναμο),  

β) Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 18001 

για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο),  

γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) και  

δ) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 (ή ισοδύναμο).  

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European Cooperation for 

Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 

 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι88  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Η εκτέλεση των ......89 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από 

ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής90 

 
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπευ� θυνη	 δη� λωση,	 με	 τις	 συνε�πειες	 του	 ν.	 1599/1986	 (Α΄75),	ως	προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
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προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών91. 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 
άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν 92. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης93. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 
και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις 
ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
 
23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 494  του άρθρου 22 Α.  

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

 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται, σύμφωνα με 
τις	διατα� ξεις	του	ν.	4250/2014	(Α΄	94).	Ειδικα� 	τα	αποδεικτικα� 	τα	οποι�α	αποτελου� ν	ιδιωτικα� 	ε�γγραφα,	

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους95. 
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών96.  Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους . 
 
 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας97: 

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

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:  

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του98 Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)99 σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του100.  

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

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 
για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 
είναι σε εξέλιξη101. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση102 περί του ότι δεν 
έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.  

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα103. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) 
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν 
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το 





30 

προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

- υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του104, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού 105. 
 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22106: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του107 . Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, , πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά 
η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων108.  
 
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 
τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 
(e-Certis)109   του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22110, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού111.  
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Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22112, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22113 

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

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

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές 
είναι ονομαστικές που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του.114 

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

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για 
την υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, 
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας. 

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

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

ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

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

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

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

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

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

δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω 
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και 
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» . 

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

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ115 116 στην 3η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση). 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος 117 

 
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 
 

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

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 
εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 
στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 118 

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

• με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

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

 
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
προ� τυπα	 πιστοποι�ησης,	 κατα� 	 την	 ε�ννοια	 του	 Παραρτη� ματος	 VII	 του	 Προσαρτη� ματος	 Α΄	 του	 ν.	
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(δ) Οι  απαιτήσεις  της παραγράφου (α) του άρθρου 22Γ αποδεικνύονται από τους ισολογισμούς των ετών 

2016-2017-2018. 

Οι  απαιτήσεις της παραγράφου (β) του άρθρου 22Γ αποδεικνύονται από τον ισολογισμό του 2018. 

Η απαίτηση της παραγράφου (γ) του άρθρου 22Γ αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης από τραπεζικό 

ίδρυμα για χρηματοδότηση του οικονομικού φορέα για το συγκεκριμένο έργο.  

 
 
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   

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

• είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 

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

119
 ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
 

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

εμπειρίας των εκτελεσμένων έργων (ή υπηρεσιών) ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Η δεκαετία 

υπολογίζεται με βάσει τη βεβαίωση περαίωση του έργου. Για υπό εκτέλεση έργα αποδεικνύεται με 

βεβαιώσεις ανεκτέλεστου όπου θα  φαίνεται το ποσό του εκτελεσμένου αντικειμένου. Τα παραπάνω 

θα συνοδεύονται από τις τεχνικές περιγραφές ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι 

τα συγκεκριμένα έργα αφορούν σε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

 
 
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε120 
Κάθε οικονομικός φορέας που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος Κοινοπραξίας οφείλει να 

διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της εκτέλεσης τεχνικών έργων και 

ειδικότερα να έχει σε ισχύ Πιστοποιητικά ότι διαθέτει  

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001 (ή 

ισοδύναμο),  

β) Σύστημα Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 18001 

για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναμο),  

γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης ISO 14001 (ή ισοδύναμο) και  

δ) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 (ή ισοδύναμο).  

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή από 

φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European Cooperation for 

Accreditation EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) 

σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 

 
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 
του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους 121, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
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3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. 
 

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

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους.  
 
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 
δικαιολογητικών 122: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.123 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).124 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
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δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 
αυτά.  
 
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων 
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει125 τα ακόλουθα: 
 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
 
-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
-   γ) Δημοτική ενημερότητα της επιχείρησης περί μη οφειλής  στο Δήμο Κρωπίας βεβαιωμένων 
οφειλών. 
 

-   δ) βεβαίωση επίσκεψης ενημέρωσης και  
 
-  ε) βεβαίωση προσκόµισης δειγµάτων του άρθρου 22.Α.4 της παρούσας, ήτοι αναλυτικά : 
 

1. Κρουνού διακοπής με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και τάπα εκκένωσης δικτύου 

1/2΄΄ 

2. Σφαιρικού κρουνού ολικής διατομής 3/4΄΄ 

 

-  στ) υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) στην οποία να δηλώνουν ότι :   

"…στην περίπτωση που αναδειχθούμε ανάδοχοι του έργου θα προβούμε στην  προμήθεια ή μίσθωση 

συσκευής "γεωραντάρ", που θα ανιχνεύει και θα καταγράφει με  μη επεμβατική μέθοδο που 

λειτουργεί με εκπομπή σε ραδιοσυχνότητες του φάσματος των UHF/VHF και υπολογίζει την 

αντανάκλαση των κυμάτων στις υπόγειες υποδομές (μεταλλικές και μη), ήτοι για την ανίχνευση και 

καταγραφή των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό στην περιοχή του έργου…" 

 
24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 
αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 
φόρμες.   
 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και 
η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την 
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ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) 126. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 
 
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
25.3. .................................................................... 127 
 
25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνουν128 σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
  
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

146/2019 Απόφαση ΔΣ Δήμου Κρωπίας περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 
2019. 

 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
 
26.3...........................................................................................129 
 

 
 
 
                                                                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 
 
 
 
 
 





 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΡ .  ΜΕΛΕΤΗΣ   ΤΥ /79 /2018  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
    
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ  ΕΡΓΟΥ :  ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  
  
 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ :  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  
                     ΠΕΡΙΟΧΗ “ ΚΑΡΕΛΛΑΣ” »   
                                                             
                                                 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ∆ΑΠΑΝΗΣ  :   3.000.000,00  ΕΥΡΩ µε το Φ.Π.Α.   
                  
       

          
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                            Κορωπί,       18- 12- 2018 
                                                                          Ο  ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  
 
 
 
 
                                                                              
                                                            ΣΟΥΚΑΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
                                                                      ΗΛ /ΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΤΕ          

 

ΚΑΕ : 63-7312.003 

CPV : 45231300-8 





 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην 
περιοχή «Καρελλάς»  

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  3.000.000,00 ΕΥΡΩ µε το Φ.Π.Α. 
  





 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Το έργο αφορά σε αντικατάσταση αγωγών παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην περιοχή 

«Καρελλάς». Προβλέπεται η αντικατάσταση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης το 

οποίο αποτελείται από σωλήνες PVC, PN6 ή PN10 διαφόρων διαµέτρων, αντοχής σε πίεση 6 Atm. 

 

Το υφιστάµενο δίκτυο περιήλθε στη κυριότητα του ∆ήµου µας τις δεκαετίες 1980-1990 κααι 

παρουσιάζει  πολλά λειτουργικά προβλήµατα ενώ παρατηρούνται  πολύ συχνά, λόγω παλαιότητας 

αλλά και µεγαλύτερων πιέσεων από την αντοχή τους που ασκούνται στο δίκτυο,  συνεχείς διαρροές 

και βλάβες όπως θραύση των αγωγών ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΡΟΗ µεγάλων ποσοτήτων 

ύδατος, εφόσον η βλάβη επικοινωνείται καθυστερηµένα στο Γραφείο Ύδρευσης, αλλά και δυσκολία 

στην τροφοδοσία αρκετών καταναλωτών µε ικανοποιητική πίεση.  Για να αντιµετωπιστούν όλα 

αυτά τα προβλήµατα είναι απολύτως αναγκαίο και επιβεβληµένο να υλοποιηθούν τα έργα 

αντικατάστασης των αγωγών αυτών µε νέους από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς  PE 100 EN 12201-2 

16 Atm κατάλληλους για πόσιµο νερό προκειµένου να εξοικονοµηθούν υδάτινοι πόροι καθώς και 

ανθρώπινοι και υλικοί  πόροι οι οποίοι απασχολούνται µε τη συνεχή επισκευή των βλαβών αυτών.  

 

Για τον λόγο αυτό, µε εντολή ∆ηµάρχου συντάχθηκε η παρούσα µελέτη µε σκοπό να  γίνει  

προσπάθεια αντικατάστασής των παλαιών αγωγών , δίνοντας βαρύτητα στους κεντρικούς αγωγούς 

και σε αυτούς που παρουσιάζουν συνεχείς διαρροές,  µε ένταξη στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης 

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ» του ΥΠΕΣ . Επιπρόσθετα, στην µελέτη αυτή  προβλέπεται η επέκταση του δικτύου 

σε µικρές αποστάσεις έτσι ώστε να καλύπτονται όπου είναι εφικτό ικανοποιητικά όλοι οι 

καταναλωτές της περιοχής.  

 

Συνολικά προβλέπεται να αντικατασταθούν αγωγοί υδροδότησης µήκους 32.994 µ. 

         

Η αντικατάσταση των αγωγών  θα πραγµατοποιηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα 

Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  των 

Τεχνικών προδιαγραφών.  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην  

                      περιοχή «Καρελλάς»  

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ήµος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 3.000.000,00 ΕΥΡΩ µε το Φ.Π.Α. 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην 
περιοχή «Καρελλάς»  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 

  





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 1

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος  

π υθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

π ροϊόντων εκσκαφής επ ί αυτοκινήτου, την  

σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε  

1.1 Μ3απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6081.1:100% 12.372,75  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 2

έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00  

Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής  

επ ί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και  

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  

1.2 Μ3βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6082.1:100% 4.124,25  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 3

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση  

π ροσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά  

1.3 ΜΜμήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΥΔΡ 6087:100% 824,85  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Β

Απ οκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 4

1.4 Μ2θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. ΟΔΝ 4521Β:100% 16.497  ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Β

Απ οκατάσταση τσιμεντοστρωμένων 5

1.5 Μ2οδοστρωμάτων. ΟΔΝ 4521Β:100% 500  ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 6

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου  

1.6 Μ3για συνολικό π άχος επ ίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068:100% 11.547,9  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Β

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 7

1.7 Μ3άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 6069:100% 4.949,1  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση π ινακίδων εργοταξιακής  

1.8 ΜΗΝΕΣσήμανσης. ΟΙΚ 6541:100% 48  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 9

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί  

1.9 ΜΗΝΕΣεπ ισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108:100% 48  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις  

ορυγμάτων για την διευκόλυνση της  

1.10 ΜΗΝΕΣκυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6301:100% 96  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β

ΦΡΕΑΤΙΑ 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων 1

αγκύρωσης αγωγών, στηριγμάτων δικλείδων  

2.1 Μ3κ.λ.π . ΥΔΡ 6327:100% 35  ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.04-ΑΓΚΥΡ

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 2

κατηγορίας, όταν το σύνολο της  

χρησιμοποιούμενης π οσότητας δεν υπ ερβαίνει  

2.2 Μ3τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 3223Α.5:100% 10  ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Β

Τυπ ικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN < ΥΔΡ 6329:50%3

     ErgoWin





Σελίδα  2
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

2.3 Τεμ.600 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m ΥΔΡ 6311:50% 15  ΥΔΡ 9.30.01

Τυπ ικά φρεάτια εκκένωσης, απλά ΥΔΡ 6327:50%4

2.4 Τεμ.ΥΔΡ 6311:50% 4  ΥΔΡ ΚΠΤ-9.31.01-Β

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Σωληνώσεις π ιέσεως από  σωλήνες 1

π ολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.1 ΜΜδιαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.1:100% 18.146,7  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.45-

Σωληνώσεις π ιέσεως από  σωλήνες 2

π ολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.2 ΜΜδιαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.1:100% 6.598,8  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46-

Σωληνώσεις π ιέσεως από  σωλήνες 3

π ολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.3 ΜΜδιαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.2:100% 1.319,76  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.48-

Σωληνώσεις π ιέσεως από  σωλήνες 4

π ολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.4 ΜΜδιαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.2:100% 1.649,7  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.49-

Σωληνώσεις π ιέσεως από  σωλήνες 5

π ολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.5 ΜΜδιαμέτρου DN 180 ΜΜ / ΡΝ 16 atΜ ΥΔΡ 6622.3:100% 329,94  ΥΔΡ ΝΕΤ-12.14.01.50Φ

Σωληνώσεις π ιέσεως από  σωλήνες 6

π ολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.6 ΜΜδιαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.3:100% 4.949,1  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.51-

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 7

3.7 ΧΛΓχυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ΥΔΡ ΝΕΤ-12.17 520  ΥΔΡ ΝΕΤ-12.17

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής 8

έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επ ί  

τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής π ίεσης 16 atm, ονομαστικής  

3.8 Τεμ.διαμέτρου DN 50 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 92  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής 9

έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επ ί  

τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής π ίεσης 16 atm, ονομαστικής  

3.9 Τεμ.διαμέτρου DN 80 mm. ΥΔΡ 6651.1:100% 30  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής 10

έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επ ί  

τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής π ίεσης 16 atm, ονομαστικής  

3.10 Τεμ.διαμέτρου DN 150 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 25  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.05Φ

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής 11
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Σελίδα  3
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Α/Α Αρθρο

έμφραξης, με την προμήθεια, μεταφορά επ ί  

τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής π ίεσης 16 atm, ονομαστικής  

3.11 Τεμ.διαμέτρου DN 200 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 25  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.07Φ

Εξαρτήματα βάνας με την π ρομήθεια, μεταφορά 12

επ ί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη  

εγκατάσταση επ ί της βάνας και δοκιμές,  

Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.12 Τεμ.διαμέτρου DN 50mm ΥΔΡ 6651.1:100% 92  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ5

Εξαρτήματα βάνας με την π ρομήθεια, μεταφορά 13

επ ί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη  

εγκατάσταση επ ί της βάνας και δοκιμές,  

Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.13 Τεμ.διαμέτρου DN 80mm ΥΔΡ 6651.1:100% 30  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ8

Εξαρτήματα βάνας με την π ρομήθεια, μεταφορά 14

επ ί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη  

εγκατάσταση επ ί της βάνας και δοκιμές,  

Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.14 Τεμ.διαμέτρου DN 150mm ΥΔΡ 6651.1:100% 25  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ1

Εξαρτήματα βάνας με την π ρομήθεια, μεταφορά 15

επ ί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη  

εγκατάσταση επ ί της βάνας και δοκιμές,  

Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.15 Τεμ.διαμέτρου DN 200mm ΥΔΡ 6651.1:100% 25  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ2

Βανοστάσιο με την προμήθεια,  μεταφορά επ ί  16

3.16 Τεμ.τόπου και  πλήρη  εγκατάσταση. ΥΔΡ 6651.1:100% 172  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-

Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 1/2''), με 17

την προμήθεια,  μεταφορά επ ί  τόπου και   

3.17 Τεμ.π λήρη  εγκατάσταση. ΥΔΡ 6651.1:100% 8  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01Π

Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής 18

π ίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80  

3.18 Τεμ.mm. ΥΔΡ 6651.1:100% 10  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης 19

π ίεσης) Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 atm  

3.19 Τεμ.Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΥΔΡ 6653.1:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-13.07.01.03

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 20

3.20 Τεμ.16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 10  ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.03-

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής 21

ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση  

ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή  

π ίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς  

3.21 Τεμ.το υδρόμετρο) ΗΛΜ 4:100% 870  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ

Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή χωρίς χρήση 22

κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ  

DN25/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή  

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή  

π ίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς  

3.22 Τεμ.το υδρόμετρο) ΗΛΜ 4:100% 80  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΧ

Πλήρης κατασκευή τετραπλής (με χρήση 23

κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ  

DN25/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή  

αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή  

     ErgoWin









ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 1 

 ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

 των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την  

 μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως  

104.673,47 1.1 4,00 Μ 12.372,75 8,46  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ ΥΔΡ 6081.1 Μ3

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 2 

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

 προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του  

 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  

109.952,51 1.2 βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ 4.124,25 26,66  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ ΥΔΡ 6082.1 Μ3

 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 3 

 την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά  

12.372,75 1.3 μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 824,85 15,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Β ΥΔΡ 6087 ΜΜ

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 4 

296.946,00 1.4 ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 16.497 18,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Β ΟΔΝ 4521Β Μ2

10.000,00 1.5 Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδοστρωμάτων. 500 20,00 5 ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ ΟΔΝ 4521Β Μ2

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 6 

 θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης  

216.176,69 1.6 άνω των 50 cm 11.547,90 18,72  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Β ΥΔΡ 6068 Μ3

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 7 

92.647,15 1.7 προελεύσεως λατομείου 4.949,10 18,72  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Β ΥΔΡ 6069 Μ3

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8 

384,00 1.8 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 48 8,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β ΟΙΚ 6541 ΜΗΝΕΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9 

480,00 1.9 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 48 10,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β ΗΛΜ 108 ΜΗΝΕΣ

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 10 

 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της  

1.920,00 1.10 κυκλοφορίας των πεζών. 96 20,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β ΥΔΡ 6301 ΜΗΝΕΣ

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 845.552,57 845.552,57  

 ΦΡΕΑΤΙΑ 

 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης αγωγών, 1 

2.800,00 2.1 στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π. 35 80,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.04- ΥΔΡ 6327 Μ3

 

Σε μεταφορά                          2.800,00 845.552,57 ErgoWin





Σελίδα  2- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 845.552,57 2.800,00        

 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, 2 

 όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν  

150,00 2.2 υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 10 15,00  ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Β ΟΙΚ 3223Α.5 Μ3

 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN < 600 mm, 3 ΥΔΡ 6329:50%

34.500,00 2.3 διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m 15 2.300,00  ΥΔΡ 9.30.01 ΥΔΡ 6311:50% Τεμ.

 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά4 ΥΔΡ 6327:50%

7.600,00 2.4 4 1.900,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-9.31.01-Β ΥΔΡ 6311:50% Τεμ.

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 45.050,00 45.050,00  

 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 1 

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16  

134.285,58 3.1 atm 18.146,70 7,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.45- ΥΔΡ 6622.1 ΜΜ

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 2 

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16  

61.368,84 3.2 atm 6.598,80 9,30  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46- ΥΔΡ 6622.1 ΜΜ

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 3 

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16  

23.623,70 3.3 atm 1.319,76 17,90  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.48- ΥΔΡ 6622.2 ΜΜ

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 4 

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16  

34.643,70 3.4 atm 1.649,70 21,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.49- ΥΔΡ 6622.2 ΜΜ

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 5 

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 180 ΜΜ / ΡΝ 16  

10.921,01 3.5 atΜ 329,94 33,10  ΥΔΡ ΝΕΤ-12.14.01.50Φ ΥΔΡ 6622.3 ΜΜ

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 6 

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16  

197.469,09 3.6 atm 4.949,10 39,90  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.51- ΥΔΡ 6622.3 ΜΜ

 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 7 

1.300,00 3.7 σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 520 2,50  ΥΔΡ ΝΕΤ-12.17 ΥΔΡ ΝΕΤ-12.17 ΧΛΓ

 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 8 

 την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με  

 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN  

8.280,00 3.8 50 mm 92 90,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01- ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 

Σε μεταφορά                          471.891,92 890.602,57 ErgoWin





Σελίδα  3- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 890.602,57 471.891,92        

 

 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, με την 9 

 προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με  

 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN  

4.200,00 3.9 80 mm. 30 140,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01- ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 10 

 την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με  

 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN  

7.500,00 3.10 150 mm 25 300,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.05Φ ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 11 

 την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, με  

 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN  

11.250,00 3.11 200 mm 25 450,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.07Φ ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 12 

 έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και  

 δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου  

6.440,00 3.12 DN 50mm 92 70,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ5 ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 13 

 έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και  

 δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου  

2.400,00 3.13 DN 80mm 30 80,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ8 ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 14 

 έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και  

 δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου  

3.500,00 3.14 DN 150mm 25 140,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ1 ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 15 

 έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και  

 δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου  

5.500,00 3.15 DN 200mm 25 220,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ2 ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Βανοστάσιο με την προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  16 

4.300,00 3.16 εγκατάσταση. 172 25,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01- ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 1/2''), με την προμήθεια,  17 

5.600,00 3.17 μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  εγκατάσταση. 8 700,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01Π ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 18 

1.200,00 3.18 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. 10 120,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) 19 

 Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80  

9.000,00 3.19 mm 10 900,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-13.07.01.03 ΥΔΡ 6653.1 Τεμ.

 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at 20 

860,00 3.20 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 10 86,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.03- ΥΔΡ 6651.1 Τεμ.

 

Σε μεταφορά                          533.641,92 890.602,57 ErgoWin





Σελίδα  4- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α Αρθρο
Εκ μεταφοράς 890.602,57 533.641,92        

 Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ 21 

 DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του  

 φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή  

104.400,00 3.21 (τιμή χωρίς το υδρόμετρο) 870 120,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ ΗΛΜ 4 Τεμ.

 Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή χωρίς χρήση κολλεκτέρ) 22 

 ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) με την  

 τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή  

12.800,00 3.22 πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο) 80 160,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΧ ΗΛΜ 4 Τεμ.

 Πλήρης κατασκευή τετραπλής (με χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής 23 

 παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή  

 αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης, σύμφωνα με  

7.200,00 3.23 την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο) . 40 180,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΤΕΤΧ ΗΛΜ 4 Τεμ.

 Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ 24 

 DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του  

 φρεατίου, με μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

72.000,00 3.24 χωρίς το υδρόμετρο). 300 240,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΜ ΗΛΜ 4 Τεμ.

 Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή χωρίς χρήση κολλεκτέρ) 25 

 ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) με την  

 τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, με μειωτή πίεσης,  

10.150,00 3.25 σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο) 35 290,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΜ ΗΛΜ 4 Τεμ.

 Πλήρης κατασκευή τετραπλής (με χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής 26 

 παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή  

 αντικατάσταση του φρεατίου, με μειωτή πίεσης, σύμφωνα με την  

8.320,00 3.26 περιγραφή (τιμή χωρίς το υδρόμετρο) . 26 320,00  ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΤΕΤΜ ΗΛΜ 4 Τεμ.

 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο 27 

 εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με  

 χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της  

 διάτρησης υπό πίεση Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63  

12.825,00 3.27 έως Φ 110 mm 45 285,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.16.01-ΒΦ6 ΥΔΡ 6630.1 Τεμ.

 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο 28 

 εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με  

 χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της  

 διάτρησης υπό πίεση Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού από Φ  

9.000,00 3.28 110 mm έως Φ160 25 360,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-16.16.02-ΒΦ1 ΥΔΡ 6630.1 Τεμ.

    ΣΥΝΟΛΟ (3) 770.336,92 770.336,92  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 1.660.939,49 x18,00% 298.969,11 

1.660.939,49 Αθροισμα 

 Απρόβλεπτα 1.959.908,60 x15,00% 293.986,29 

1.959.908,60 Αθροισμα 

Σε μεταφορά                          2.253.894,89 ErgoWin
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην 
περιοχή «Καρελλάς»  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 





Σελί δα  1- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ
ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ µε το Φ .Π.Α.

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ µε το Φ .Π.Α.
ΠΗΓΗ : ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# 
όψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# 
όψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
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κλπ (ΠΛΗΝ Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί κα λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
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απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπολοίπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά κα 
είδη εξοπλισµού του έργου ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωµατούµενων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και µεταφοράς σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
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1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
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1.2.2. #Κάθε δαπάνη# γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη 
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έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
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σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2. #Κάθε δαπάνη# γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να 
θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων την ειδικότητα και 
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 
µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου #κάθε δαπάνη#) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 
των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
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κλπ (ΠΛΗΝ Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί κα λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελειωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται 
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη υπηρεσία, η 
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπολοίπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά κα 
είδη εξοπλισµού του έργου ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωµατούµενων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και µεταφοράς σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρείες,
άλλους ηµεδαπούς ή και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ κατά περίπτωση, όπως 
απαιτείται) κλπ δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος 
του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).
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µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# 
όψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και των 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2. #Κάθε δαπάνη# γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να 
θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων την ειδικότητα και 
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 
µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου #κάθε δαπάνη#) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 
των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους 
κλπ (ΠΛΗΝ Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί κα λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελειωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται 
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη υπηρεσία, η 
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπολοίπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά κα 
είδη εξοπλισµού του έργου ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωµατούµενων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και µεταφοράς σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρείες,
άλλους ηµεδαπούς ή και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ κατά περίπτωση, όπως 
απαιτείται) κλπ δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος 
του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# 
όψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και των 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2. #Κάθε δαπάνη# γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να 
θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων την ειδικότητα και 
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 
µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου #κάθε δαπάνη#) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 
των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους 
κλπ (ΠΛΗΝ Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί κα λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελειωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται 
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη υπηρεσία, η 
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπολοίπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά κα 
είδη εξοπλισµού του έργου ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωµατούµενων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και µεταφοράς σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρείες,
άλλους ηµεδαπούς ή και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ κατά περίπτωση, όπως 
απαιτείται) κλπ δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος 
του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# 
όψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και των 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2. #Κάθε δαπάνη# γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να 
θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων την ειδικότητα και 
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 
µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου #κάθε δαπάνη#) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 
των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους 
κλπ (ΠΛΗΝ Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί κα λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελειωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται 
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη υπηρεσία, η 
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπολοίπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά κα 
είδη εξοπλισµού του έργου ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 
ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωµατούµενων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και µεταφοράς σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρείες,
άλλους ηµεδαπούς ή και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ κατά περίπτωση, όπως 
απαιτείται) κλπ δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος 
του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η 
αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
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1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεστεί το έργο.
1.2. Στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# 
όψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και των 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2. #Κάθε δαπάνη# γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να 
θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων την ειδικότητα και 
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι 
µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.
1.3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου #κάθε δαπάνη#) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 
των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1. Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους 
κλπ (ΠΛΗΝ Φ.Π.Α.). Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί κα λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελειωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται 
ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη υπηρεσία, η 
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ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε 
είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών 
ενσωµατούµενων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους 
µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή / και χρήση τους) ή / και µεταφοράς σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρείες,
άλλους ηµεδαπούς ή και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ κατά περίπτωση, όπως 
απαιτείται) κλπ δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος 
του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις 
παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η 
αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο 
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και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
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∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
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την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
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χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
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που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
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άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
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χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
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∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
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περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
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κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
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την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
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1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
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κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
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1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
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∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
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Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
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φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
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γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 
επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) 

προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους 
∆ηµοπράτησης.
1.3.7. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκαταστάσεων προκατασκευασµένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ όπως επίσης περιλαµβανοµένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης.
1.3.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων ή 
δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου 
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους #δοκιµαστικά τµήµατα#, (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κλπ.).
1.3.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών 
µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα 
που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση 
άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπο, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπο, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση των εργασιών που 
συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12. Οι δαπάνες παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή 
χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων 
κλπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπ# όψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης, µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ 
και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφελείας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα 
προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του 
έργου γενικά).
1.3.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζουσες και επηρεαζόµενες περιοχές από αυτά.
1.3.15. Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων 
εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 
επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) 
των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η 





Σελί δα  3- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
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αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
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επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
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ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
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τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
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Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
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απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
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εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
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υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
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σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
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απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
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1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
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1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
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εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 
και στα άρθρα του παρόντος τιµολογίου) των δικλείδων και των συνδέσεων των αγωγών.

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 
και στα άρθρα του παρόντος τιµολογίου) των δικλείδων και των συνδέσεων των αγωγών.
1.4.4  Η δαπάνη για καταγραφή και αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου µε µη επεµβατική µέθοδο (µε

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 
και στα άρθρα του παρόντος τιµολογίου) των δικλείδων και των συνδέσεων των αγωγών.
1.4.4  Η δαπάνη για καταγραφή και αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου µε µη επεµβατική µέθοδο (µε
τη χρήση γεωραντάρ) και η δηµιουργία και παράδοση στην υπηρεσία αντίστοιχου µητρώου πριν την 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 
και στα άρθρα του παρόντος τιµολογίου) των δικλείδων και των συνδέσεων των αγωγών.
1.4.4  Η δαπάνη για καταγραφή και αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου µε µη επεµβατική µέθοδο (µε
τη χρήση γεωραντάρ) και η δηµιουργία και παράδοση στην υπηρεσία αντίστοιχου µητρώου πριν την 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 
και στα άρθρα του παρόντος τιµολογίου) των δικλείδων και των συνδέσεων των αγωγών.
1.4.4  Η δαπάνη για καταγραφή και αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου µε µη επεµβατική µέθοδο (µε
τη χρήση γεωραντάρ) και η δηµιουργία και παράδοση στην υπηρεσία αντίστοιχου µητρώου πριν την 
έναρξη των εργασιών εκσκαφής σε κάθε τµήµα

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 
και στα άρθρα του παρόντος τιµολογίου) των δικλείδων και των συνδέσεων των αγωγών.
1.4.4  Η δαπάνη για καταγραφή και αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου µε µη επεµβατική µέθοδο (µε
τη χρήση γεωραντάρ) και η δηµιουργία και παράδοση στην υπηρεσία αντίστοιχου µητρώου πριν την 
έναρξη των εργασιών εκσκαφής σε κάθε τµήµα

1.5. Στις τιµές µονάδας του τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για τα Γενικά Έξοδα 
(Γ.Ε.) για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για το όφελος αυτού (Ο.Ε.) 

επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι 
οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο από την Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρµογής 
των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη #όπως κατασκευάσθηκε#.
1.3.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την 
εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Ο.Κ.Ω. ή άλλους συναρµόδιους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου.
1.3.20. Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε 
ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 
1.3.21. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22. Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 
εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23. Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική 
κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
για την αποξήλωση και αποµάκρυνσης τους.
1.3.24. Οι δαπάνες για την πρόληψη  άλλα και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26. Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων 
κλπ.
1.3.27. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω. ) εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28. Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σηµειώνονται: 
ο κύριος του έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισµός του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το όνοµα το 
αναδόχου, η πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π.
1.3.29. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.4. Επίσης στις τιµές µονάδος του παρόντος τιµολογίου που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπ# όψη 
έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.4.1. Οι δαπάνες σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων 
εφαρµογής όπως κατασκευάσθηκαν (#as built#) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ηµερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση 
Λογαριασµών ή Συγκριτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
1.4.2. Οι δαπάνες φωτογράφησης ανά 50 µέτρα κάθε ευθύγραµµου τµήµατος του τοποθετηµένου 
εντός του σκάµ-µατος αγωγού καθώς και σε κάθε αλλαγή πορείας του αγωγού που δεν τον καθιστά 
ορατό κατά την φωτογράφηση  σε ψηφιακές φωτογραφίες και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου 
σε ηλεκτρονική µορφή (e-mail, CD-ROM κλπ)
1.4.3. Οι δαπάνες καταγραφής (µε τον τρόπο που αναφέρεται στο υπόδειγµα του Παραρτήµατος 1 
και στα άρθρα του παρόντος τιµολογίου) των δικλείδων και των συνδέσεων των αγωγών.
1.4.4  Η δαπάνη για καταγραφή και αποτύπωση του υπάρχοντος δικτύου µε µη επεµβατική µέθοδο (µε
τη χρήση γεωραντάρ) και η δηµιουργία και παράδοση στην υπηρεσία αντίστοιχου µητρώου πριν την 
έναρξη των εργασιών εκσκαφής σε κάθε τµήµα

1.5. Στις τιµές µονάδας του τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για τα Γενικά Έξοδα 
(Γ.Ε.) για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για το όφελος αυτού (Ο.Ε.) 
δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για κάθε είδους κρατήσεις, 
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φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για 

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για 
όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ τις εκατό (18%) ως 

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για 
όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ τις εκατό (18%) ως 
προς τις τιµές του Τιµολογίου.

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για 
όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ τις εκατό (18%) ως 
προς τις τιµές του Τιµολογίου.
1.6. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είκοσι τέσσερα τις εκατό (24%) επί των τιµολογίων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για 
όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ τις εκατό (18%) ως 
προς τις τιµές του Τιµολογίου.
1.6. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είκοσι τέσσερα τις εκατό (24%) επί των τιµολογίων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για 
όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ τις εκατό (18%) ως 
προς τις τιµές του Τιµολογίου.
1.6. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είκοσι τέσσερα τις εκατό (24%) επί των τιµολογίων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, 
πληρωµών, κλπ για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά 
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που 
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για 
όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ τις εκατό (18%) ως 
προς τις τιµές του Τιµολογίου.
1.6. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είκοσι τέσσερα τις εκατό (24%) επί των τιµολογίων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ
Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ1.1Αρθρο1

 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 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 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. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.
Οι 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.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6081.1: 100,00%

Ευρώ  : Οκτώ και Σαράντα έξι λεπτά € 8,46
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ1.2Αρθρο2
 Εκσκαφή ορυγµάτων υπονόµων 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 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 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 υποβιβαζοµενη µε 
άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων". Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων 
από 
σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 
(αν απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες

διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 
τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.
Οι 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 (ΠΙ3) 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.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6082.1: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι έξι και Εξήντα έξι λεπτά € 26,66
 





Σελί δα  7- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-3.12-Β1.3Αρθρο3
 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπονόµων δικτύων νια την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 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 συναντωµενου 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) συναντωµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6087: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα πέντε € 15,00
 





Σελί δα  8- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΝΕΤ-4.09-Β1.4Αρθρο4
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4521Β)
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
1.Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 
συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m
2.Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m
3.Ασφαλτική προεπάλειψη
4.Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm
5.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ 
σε 
µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, 
η λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση 
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η 
συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του 
οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 4521Β: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα οκτώ € 18,00
 





Σελί δα  9- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ1.5Αρθρο5
 Αποκατάσταση τσιµεντοστρωµένων οδοστρωµάτων. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 4521Β)

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος 
τσιµεντοστρωµένου οδοστρώµατος, ήτοι:
1. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας πάνω από την επίχωση, µε θραυστό υλικό 
λατοµείου µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m, µε τη µεταφορά 
του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155.
2. Στρώση κυκλοφορίας από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και τοποθέτηση πλέγµατος 
Τ131 σύµφωνα µε τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των έργων 
όλων των απαιτούµενων υλικών (νερό, αδρανή υλικά, πλέγµα, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
του αυτοκινήτου και την µεταφορά αυτών στη θέση ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον 
τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουµένου 
µηχανικού εξοπλισµού.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 4521Β: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι € 20,00
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Β1.6Αρθρο6
 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου- Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω  των 50 cm  
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 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 ΕΝ 13286-2).
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6068: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα οκτώ και Εβδοµήντα δύο λεπτά € 18,72
 





Σελί δα  10- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-5.07.Μ-Β1.7Αρθρο7
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου  
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069)
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΞΠ 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)

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6069: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα οκτώ και Εβδοµήντα δύο λεπτά € 18,72
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.01-Β1.8Αρθρο8
 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης. 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541)
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, ρυθµιστικών ή 
αναγγελίας κινδύνου, µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, 
κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 
"Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων µεσαίου µεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) µε 
κίτρινο πλαίσιο
- ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η 
πάκτωση της πινακίδας εντός του εδάφους
- η επιθεώρηση, ευθυγράµµιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές
Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη διάταξη εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης εργασιών
Τιµή ανά µήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσµα αυτού).

Μονάδα µέτρησης : Μήνες

Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6541: 100,00%

Ευρώ  : Οκτώ € 8,00
 





Σελί δα  11- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.03-Β1.9Αρθρο9
 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108)
Μηνιαία λειτουργία αναλάµποντος φανού επισήµανσης κινδύνου, χρώµατος πορτοκαλί, 
διαµέτρου 200 mm, µε µονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12352, µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία και αυτόµατο φωτοµετρικό διακόπτη 
ηµέρας/νυκτός.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση και τοποθέτηση αναλαµπόντων φανών σε θέσεις εκτελουµένων έργων, 
είτε ως ανεξάρτητες µονάδες ή ως συγχρονισµένες µονάδες λειτουργούσες εν σειρά
- η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
- ο έλεγχος λειτουργίας
- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιµέτρηση ανά µήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διάταξη 
εργοταξιακής σήµανσης και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών
Τιµή ανά µήνα λειτουργίας του αναλάµποντος φανού, ή κλάσµα αυτού.

Μονάδα µέτρησης : Μήνες

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 108: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα € 10,00
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-1.05-Β1.10Αρθρο10
 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301)
Μηνιαία αποζηµίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαµµάτων, τάφρων ή 
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή µεταλλικών επί 
τόπου κατασκευαζόµενων ή προκατασκευασµένων, µε αντιολισθηρό δάπεδο και πλευρικό 
κιγκλίδωµα ασφαλείας.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση, συναρµολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις 
θέσεις των ορυγµάτων
- η µετακίνηση και επανατοποθέτησή τους µε την πρόοδο των εργασιών
- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζηµιών
Επιµέτρηση ανά µήνα παραµονής στο έργο των διαβαθρών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών
Τιµή ανά µήνα ή κλάσµα αυτού, παραµονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας 
ενός τετραγωνικού µέτρου.

Μονάδα µέτρησης : Μήνες

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6301: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι € 20,00
 





Σελί δα  12- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΑ
Υ∆Ρ ΝΕΤ-9.10.04-ΑΓΚΥ2.1Αρθρο1

  Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 σωµάτων αγκύρωσης αγωγών, στηριγµάτων δικλείδων 
κ.λ.π.   
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6327)
Για την πλήρη κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης των αγωγών στα σηµεία όπου 
απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µελέτη και των σωµάτων αγκύρωσης των 
συσκευών του δικτύου εντός των φρεατίων (δικλείδες, κλπ).
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, τα υλικά και τη χρήση 
κάθε είδους εξοπλισµού, που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για:
 ·τις επί πλέον εκσκαφές του σκάµµατος του αγωγού και τις αντίστοιχες 
επανεπιχώσεις σε οποιοδήποτε έδαφος και βάθος από την επιφάνεια του εδάφους
 ·την τυχόν εξυγίανση µε αµµοχάλικο 
 ·το σκυρόδεµα, περιλαµβανοµένου του τυχόν επί πλέον του απαιτούµενου 
χρησιµοποιηθέντος σκυροδέµατος λόγω υπερεκσκαφών.
 ·τους ξυλότυπους
 ·τον οπλισµό
 ·την αποκοµιδή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών.
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.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6327: 100,00%

Ευρώ  : Ογδόντα € 80,00
 





Σελί δα  13- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Β2.2Αρθρο2
 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5)
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί 
µε άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3223Α.5: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα πέντε € 15,00
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Υ∆Ρ 9.30.012.3Αρθρο3
  Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, 
διαστάσεων 2.00x1.50 m  
(Κωδικός Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-6311)
Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου αερεξαγωγου, σε οποιοδήποτε θέση 
του έργου και για οποιοδήποτε βάθος αγωγών.
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
- οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα 
µε τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης

- η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε διπλή ασφαλτική επάλειψη
- η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 
καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα)
- η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα 
οδού ή πεζοδρόµιο)
- κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή 
δικλίδα αποµόνωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6329: 50,00%, Υ∆Ρ 6311: 50,00%

Ευρώ  : ∆ύο χιλιάδες τριακόσια € 2.300,00
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-9.31.01-Β2.4Αρθρο4
 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης- Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α) 
(Κωδικός Αναθεώρησης 50% Υ∆Ρ-6327 + 50% Υ∆Ρ-6311)
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους αντικείµενο εργασιών.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- 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
- οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα 
µε τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης

- η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη
- η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 
καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα)
- η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα 
οδού ή πεζοδρόµιο)
- κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεµάχιο 
εξάρµωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6327: 50,00%, Υ∆Ρ 6311: 50,00%

Ευρώ  : Χίλια εννιακόσια € 1.900,00
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ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.01.45-3.1Αρθρο1

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2- 
Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm /ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 
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).
Ο αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται µε 
την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 
εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 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.
∆ιευκρινίζεται 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 
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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:
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6622.1: 100,00%

Ευρώ  : Επτά και Σαράντα λεπτά € 7,40
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.01.46-3.2Αρθρο2
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2- 
Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.1)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 
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).
Ο αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται µε 
την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 
εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 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.
∆ιευκρινίζεται 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.





Σελί δα  19- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6622.1: 100,00%

Ευρώ  : Εννέα και Τριάντα λεπτά € 9,30
 





Σελί δα  20- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.01.48-3.3Αρθρο3
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2- 
Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 
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).
Ο αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται µε 
την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 
εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 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.
∆ιευκρινίζεται 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.





Σελί δα  21- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6622.2: 100,00%

Ευρώ  : ∆έκα επτά και Ενενήντα λεπτά € 17,90
 





Σελί δα  22- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.01.49-3.4Αρθρο4
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2- 
Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 
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).
Ο αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται µε 
την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 
εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 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.
∆ιευκρινίζεται 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.





Σελί δα  23- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής:
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6622.2: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι ένα € 21,00
 





Σελί δα  24- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Υ∆Ρ ΝΕΤ-12.14.01.50Φ3.5Αρθρο5
  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου 
DN 180 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 
την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), 
τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον 
τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε 
πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε 
την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 
εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων 
από ΡΕ.
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε 
τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
∆ιευκρινίζεται 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:





Σελί δα  25- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6622.3: 100,00%

Ευρώ  : Τριάντα τρία και ∆έκα λεπτά € 33,10
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-12.14.01.51-3.6Αρθρο6
 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2- 
Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 
12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση οµβρίων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 
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).
Ο αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται µε 
την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως 
εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), 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.
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 





Σελί δα  26- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

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:
Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6622.3: 100,00%

Ευρώ  : Τριάντα εννέα και Ενενήντα λεπτά € 39,90
 

Υ∆Ρ ΝΕΤ-12.173.7Αρθρο7
 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron).  
(Κωδικός αναθεώρησης Υ∆Ρ 6623)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συναρµολόγηση σε σωληνογραµµή από σωλήνες 
ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεµαχίων, 
συνδέσµων και στηριγµάτων τυποποιηµένων διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από κοινοποιηµένο στην ΕΕ φορέα 
πιστοποίησης. 

Μονάδα µέτρησης : ΧΛΓ

Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ  : ∆ύο και Πενήντα λεπτά € 2,50
 

Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.01-3.8Αρθρο8
  ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έµφραξης, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm.  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η καταγραφή της θέσης τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, µε εξασφαλίσεις από σταθερά σηµεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος 1. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας χωρίς να 
περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης µε το δίκτυο.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Ενενήντα € 90,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.01-3.9Αρθρο9
  ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έµφραξης, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 80mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
δικλίδας χυτοσιδηρής συρταρωτής,  ελαστικής έµφραξης, µε την προµήθεια, µεταφορά 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 80mm. Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η καταγραφή της θέσης τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, µε εξασφαλίσεις από σταθερά σηµεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος 1. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας χωρίς να 
περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης µε το δίκτυο (φλαντζοκεφαλές 
µε σύστηµα συγκράτησης για αγωγούς από PE/PVC).

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Εκατόν σαράντα € 140,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.05Φ3.10Αρθρο10
  ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έµφραξης, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
δικλίδας χυτοσιδηρής συρταρωτής,  ελαστικής έµφραξης, µε την προµήθεια, µεταφορά 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm. Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η καταγραφή της θέσης τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, µε εξασφαλίσεις από σταθερά σηµεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος 1. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας χωρίς να 
περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης µε το δίκτυο (φλαντζοκεφαλές 
µε σύστηµα συγκράτησης για αγωγούς από PE/PVC).

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Τριακόσια € 300,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.07Φ3.11Αρθρο11
  ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έµφραξης, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 
δικλίδας χυτοσιδηρής συρταρωτής,  ελαστικής έµφραξης, µε την προµήθεια, µεταφορά 
επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm. Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η καταγραφή της θέσης τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή, µε εξασφαλίσεις από σταθερά σηµεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος 1. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλείδας χωρίς να 
περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσης µε το δίκτυο (φλαντζοκεφαλές 
µε σύστηµα συγκράτησης για αγωγούς από PE/PVC).

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Τετρακόσια πενήντα € 450,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ53.12Αρθρο12
  Εξαρτήµατα βάνας µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και 
έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων βάνας, ήτοι δυο φλάντζες µε τους κοχλίες και τα 
περικόχλια, δυο ελαστικοί δακτύλιοι, δυο λαιµοί, δύο ηλεκτροµούφες κ.λπ. 
µικροϋλικά µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη 
εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 50 mm.
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου εξαρτήµατα βανών θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE.
Τιµή ανά πλήρη σειρά εξαρτηµάτων για µία βάνα (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένα στο 
δίκτυο.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Εβδοµήντα € 70,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ83.13Αρθρο13
  Εξαρτήµατα βάνας µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και 
έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων βάνας, ήτοι δυο φλάντζες µε τους κοχλίες και τα 
περικόχλια, δυο ελαστικοί δακτύλιοι, δυο λαιµοί, δύο ηλεκτροµούφες κ.λπ. 
µικροϋλικά µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη 
εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 80mm.
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου εξαρτήµατα βανών θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE.
Τιµή ανά πλήρη σειρά εξαρτηµάτων για µία βάνα (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένα στο 
δίκτυο.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Ογδόντα € 80,00
 

Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ13.14Αρθρο14
  Εξαρτήµατα βάνας µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και 
έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων βάνας, ήτοι δυο φλάντζες µε τους κοχλίες και τα 
περικόχλια, δυο ελαστικοί δακτύλιοι, δυο λαιµοί, δύο ηλεκτροµούφες κ.λπ. 
µικροϋλικά µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη 
εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 150 mm.
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου εξαρτήµατα βανών θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE.
Τιµή ανά πλήρη σειρά εξαρτηµάτων για µία βάνα (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένα στο 
δίκτυο.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Εκατόν σαράντα € 140,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ23.15Αρθρο15
  Εξαρτήµατα βάνας µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και 
έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων βάνας, ήτοι δυο φλάντζες µε τους κοχλίες και τα 
περικόχλια, δυο ελαστικοί δακτύλιοι, δυο λαιµοί, δύο ηλεκτροµούφες κ.λπ. 
µικροϋλικά µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, πλήρη και έντεχνη 
εγκατάσταση επί της βάνας και δοκιµές, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 200 mm.
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου εξαρτήµατα βανών θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE.
Τιµή ανά πλήρη σειρά εξαρτηµάτων για µία βάνα (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένα στο 
δίκτυο.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : ∆ιακόσια είκοσι € 220,00
 

Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.01-3.16Αρθρο16
  Βανοστάσιο µε την προµήθεια,  µεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  εγκατάσταση.  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Βανοστάσιο µε την προµήθεια,  µεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  εγκατάσταση. Τα 
προσκοµιζόµενα επί τόπου βανοστάσια θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου.

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

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Είκοσι πέντε € 25,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03.01Π3.17Αρθρο17
  Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 1/2''), µε την προµήθεια,  µεταφορά επί  
τόπου και  πλήρη  εγκατάσταση.   
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Αποτελείται από δύο συνδέσµους τύπου Β κατά DIN 14303 (Φ 2 x 2 1/2##), µε 
σφαιρικές βάνες (ball valves), καλύµµατα, καµπύλη και ρακόρ. Συνδέεται στο δίκτυο 
µέσω χυτοσιδηρών φλαντζών ενώ πριν από τον κρουνό και σε κατάλληλο βανοφρεάτιο 
τοποθετείται κατάλληλη δικλείδα αποµόνωσης ή εάν απαιτείται κατασκευάζεται 
φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας πυροσβεστικού κρουνού. Περιλαµβάνονται όλα 
τα απαιτούµενα έργα και αποκαταστάσεις που απαιτούνται για την πλήρη τοποθέτηση 
του Π.Κ. στο δίκτυο.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου και έτοιµου για χρήση από την 
πυροσβεστική, κρουνού στο δίκτυο (δεν περιλαµβάνονται τα έργα ανάντη της καµπύλης 
σύνδεσης του Π.Κ. τα οποία πληρώνονται ιδιαίτερα). 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Επτακόσια € 700,00
 

Υ∆Ρ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ3.18Αρθρο18
  Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου 
DN 80 mm   
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση 
του φίλτρου (DN80, PN16 (mesh<2mm))  όπως παρουσιάζεται στο αντίστοιχο σχέδιο και 
την τεχνική περιγραφή της µελέτης.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου φίλτρου στο δίκτυο. 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Εκατόν είκοσι € 120,00
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-13.07.01.033.19Αρθρο19
 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες µείωσης πίεσης)-Ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm- 
Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή πιεζοθραυστικής 
βαλβίδας (βαλβίδας µείωσης πίεσης). 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.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6653.1: 100,00%

Ευρώ  : Εννιακόσια € 900,00
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Υ∆Ρ ΚΠΤ-13.15.02.03-3.20Αρθρο20
 Χαλύβδινες εξαρµώσεις-Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at- Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 
mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1)
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών".
Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης,
Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6651.1: 100,00%

Ευρώ  : Ογδόντα έξι € 86,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ3.21Αρθρο21
  Πλήρης κατασκευή µονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) µε την 
τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς µειωτή πίεσης, σύµφωνα µε την 
περιγραφή (τιµή χωρίς το υδρόµετρο). 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Πλήρης κατασκευή µονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) µε την 
τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής 
έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης υδροµέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και 
σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του 
µεταλλικού καλύµµατος του φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου  αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση.
Β. Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.
Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. 
Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικροϋλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία).
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια 
νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των 
µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από αγωγούς Εταιρειών / 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 20mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, που 
απαιτείται για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.
Ήτοι περιλαµβάνονται αναλυτικά :

 Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
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τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

 Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανικό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές.

 Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
 Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι:

 ·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)
 ·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
 ·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
 ·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 

σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
 Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 

αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
 ·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155.
 ·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 

στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ , σε µόνµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 

µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-
265 ορίζεται.
 ·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 

έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού.
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Ε.6  Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω  αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου.
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ  : Εκατόν είκοσι € 120,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-16.11-∆Χ3.22Αρθρο22
  Πλήρης κατασκευή διπλής (µε ή χωρίς χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης 
(ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς µειωτή 
πίεσης, σύµφωνα µε την περιγραφή (τιµή χωρίς το υδρόµετρο). 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Πλήρης κατασκευή διπλής (µε χρήση ανοξείδωτου κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής 
ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς 
µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης υδροµέτρου 
από τον αγωγό τροφοδοσίας) και σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του 
µεταλλικού καλύµµατος του φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου  αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση.
Β. Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.
Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. 
Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικρουλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία).
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια 
νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των 
µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από αγωγούς Εταιρειών / 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 25mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύµφωνα µε τις Τεχνκές Προδιαγραφές της µελέτης, που απαιτείται 
για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.
Ήτοι περιλαµβάνονται αναλυτικά :
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 Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x3/4##, κοκ).

 Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανκό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνκές 
Προδιαγραφές.

 Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
 Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι:

 ·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)
 ·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
 ·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
 ·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 

σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
 Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 

αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
 ·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155.
 ·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 

στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ , σε µόνµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 

µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-
265 ορίζεται.
 ·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 

έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
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απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού.
Ε.6  Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω  αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου.
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ  : Εκατόν εξήντα € 160,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-16.11-ΤΕΤΧ3.23Αρθρο23
  Πλήρης κατασκευή τετραπλής (µε χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ 
DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς µειωτή πίεσης, 
σύµφωνα µε την περιγραφή (τιµή χωρίς το υδρόµετρο) . 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Πλήρης κατασκευή τετραπλής(µε χρήση ανοξείδωτου κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής 
ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς 
χρήση µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης 
υδροµέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας)και σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του 
µεταλλικού καλύµµατος του φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου  αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση.
Β. Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.
Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. 
Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικρουλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία).
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια 
νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των 
µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από αγωγούς Εταιρειών / 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 25mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύµφωνα µε τις Τεχνκές Προδιαγραφές της µελέτης, που απαιτείται 
για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.
Ήτοι περιλαµβάνονται αναλυτικά :
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 Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

 Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανκό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνκές 
Προδιαγραφές.

 Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
 Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι:

 ·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)
 ·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
 ·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
 ·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 

σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
 Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 

αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
 ·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155.
 ·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 

στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ , σε µόνµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 

µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-
265 ορίζεται.
 ·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 

έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
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απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού.
Ε.6  Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω  αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ  : Εκατόν ογδόντα € 180,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-16.11-ΜΜ3.24Αρθρο24
  Πλήρης κατασκευή µονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) µε την 
τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, µε µειωτή πίεσης, σύµφωνα µε την 
περιγραφή (τιµή χωρίς το υδρόµετρο). 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Πλήρης κατασκευή µονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) µε την 
τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, µε χρήση µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής 
έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης υδροµέτρου από τον αγωγό τροφοδοσίας) και 
σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του 
µεταλλικού καλύµµατος του φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου  αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση.
Β. Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.
Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. 
Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικρουλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία).
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια 
νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των 
µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από αγωγούς Εταιρειών / 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 20mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύµφωνα µε τις Τεχνκές Προδιαγραφές της µελέτης, που απαιτείται 
για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.
Ήτοι περιλαµβάνονται αναλυτικά :

 Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
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τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x3/4##, κοκ).

 Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανκό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνκές 
Προδιαγραφές.

 Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
 Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι:

 ·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)
 ·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
 ·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
 ·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 

σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
 Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 

αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
 ·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155.
 ·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 

στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ , σε µόνµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 

µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-
265 ορίζεται.
 ·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 

έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού.
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Ε.6  Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω  αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ  : ∆ιακόσια σαράντα € 240,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-16.11-∆Μ3.25Αρθρο25
  Πλήρης κατασκευή διπλής (µε χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ 
DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, µε µειωτή πίεσης, 
σύµφωνα µε την περιγραφή (τιµή χωρίς το υδρόµετρο) . 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Πλήρης κατασκευή διπλής (µε χρήση ανοξείδωτου κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής 
ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, µε χρήση 
µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης υδροµέτρου 
από τον αγωγό τροφοδοσίας)και σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του 
µεταλλικού καλύµµατος του φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου  αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση.
Β. Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.
Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. 
Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικρουλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία).
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια 
νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των 
µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από αγωγούς Εταιρειών / 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 25mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύµφωνα µε τις Τεχνκές Προδιαγραφές της µελέτης, που απαιτείται 
για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.
Ήτοι περιλαµβάνονται αναλυτικά :
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 Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

 Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανκό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνκές 
Προδιαγραφές.

 Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
 Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι:

 ·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)
 ·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
 ·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
 ·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 

σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
 Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 

αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
 ·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155.
 ·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 

στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ , σε µόνµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 

µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-
265 ορίζεται.
 ·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 

έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
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απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού.
Ε.6  Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω  αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ  : ∆ιακόσια ενενήντα € 290,00
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Υ∆Ρ ΝΕΤ-16.11-ΤΕΤΜ3.26Αρθρο26
  Πλήρης κατασκευή τετραπλής (µε χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ 
DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, µε µειωτή πίεσης, 
σύµφωνα µε την περιγραφή (τιµή χωρίς το υδρόµετρο) . 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Πλήρης κατασκευή τετραπλής(µε χρήση ανοξείδωτου κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής 
ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) µε την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φρεατίου, µε χρήση 
µειωτή πίεσης, µε µήκος παροχής έως 8µ (οριζόντια προβολή απόστασης υδροµέτρου 
από τον αγωγό τροφοδοσίας)και σύµφωνα µε την περιγραφή που ακολουθεί και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
Α. Οι εργασίες καθαίρεσης του παλαιού κατεστραµµένου φρεατίου και του 
πεζοδροµίου, διαµόρφωσης και καθαρισµού του χώρου, τοποθέτησης και στερέωσης στην 
κατάλληλη θέση του νέου φρεατίου µε το πλαίσιο και το κάλυµµα αυτού. Η έδραση του 
µεταλλικού καλύµµατος του φρεατίου θα γίνει επί µεταλλικού πλαισίου  αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου, επίσης η επίχωση µέχρι την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου µε προϊόντα εκσκαφής και η πλήρης αποκατάσταση του 
πεζοδροµίου στην πρότερα κατάσταση.
Β. Η µεταφορά όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου του έργου και η αποκοµιδή 
των πλεοναζόντων υλικών σε χώρο απόρριψης.
Γ. Όλες οι συσκευές ελέγχου και τα παρελκόµενα που περιγράφονται στην Τεχνική 
Περιγραφή του Έργου και συγκεκριµένα στην παράγραφο 8.2 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. 
Εκτός από τις συσκευές ελέγχου περιλαµβάνονται και όλα τα µικρουλικά για τη σωστή 
τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα υλικά θα πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
που παρουσιάζονται στο αντίστοιχο τεύχος. Τονίζεται ότι στην τιµή δεν 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υδροµέτρου, αλλά περιλαµβάνεται η σύνδεση του 
(είτε του υφιστάµενου είτε νέου που θα προµηθεύσει η Υπηρεσία).
∆. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωµα και πεζοδρόµιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου 
πλάτους και ελάχιστου βάθους 0,60µ, την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού και την 
αποκατάσταση του χάνδακα στην πρότερη κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία τοµής του ασφαλτικού ή του 
πεζοδροµίου-νησίδα µε αρµοκόφτη, η εργασία εκσκαφής ορύγµατος κατάλληλων 
διαστάσεων για την διέλευση του αγωγού και ελάχιστου βάθους 0,60µ σε οποιοδήποτε 
είδος εδάφους (γαιώδες-ηµιβραχώδες ή βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών 
τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη 
περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία που θα εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χειρονακτική εργασία) εν ξηρώ ή µε υπόγεια 
νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των 
µηχανηµάτων και η δαπάνη λόγω δυσχερούς εκσκαφής κάτω από αγωγούς Εταιρειών / 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόµενους/ αντιστηριζόµενους ή µη, 
συναντωµένου αγωγού µέσα στο σκάµµα σε οποιαδήποτε διεύθυνση. 
Ε. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
εκφόρτωσης κατά µήκος του έργου και πλήρους εγκατάστασης του αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 
155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV) ονοµ. διαµέτρου 25mm, ονοµ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm, σύµφωνα µε τις Τεχνκές Προδιαγραφές της µελέτης, που απαιτείται 
για την τροφοδοσία κάθε ιδιωτικής σύνδεσης.
Ήτοι περιλαµβάνονται αναλυτικά :
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 Ε1.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και 
των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η κατάλληλη σέλα παροχής για σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο 
διανοµής (πχ σέλα παροχής DN75x1##, κοκ).

 Ε2.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούµενες 
ενδιάµεσες συνδέσεις του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών 
τεµαχίων αυτού, είτε µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) είτε µε 
χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) είτε µε άλλο µηχανκό τρόπο, και 
επίσης η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνκές 
Προδιαγραφές.

 Ε3.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυαιθυλένο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση

σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου.
 Ε4.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον 

τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης κατάλληλου 
χρώµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και το Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης του πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου, σε στρώση πάχους 0,30µ ήτοι:

 ·Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)
 ·Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 

εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
 ·Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
 ·Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 

σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως.
 Ε.5Επίσης περιλαµβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του 

αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:
 ·Πλήρωση του χάνδακος µέχρι το κατώτατο τµήµα οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

λατοµείου, µεταβλητού συµπυκνωµένου πάχους (h µεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην 
τυπική διατοµή τάφρου στα κατασκευαστικά σχέδια της τεχνικής έκθεσης), µε τη 
µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-150.
 ·Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m, µε τη µεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 
σύµφωνα µε την Π.Τ.Π Ο-155.
 ·Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως 

στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ , σε µόνµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π Α-260 
ορίζεται.
 ·Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο σε 

µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm κατά τα λοιπά όπως στην Π.Τ.Π. Α-
265 ορίζεται.
 ·Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας επί τόπου των 

έργων όλων των απαιτούµενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), µε τη σταλία 
αυτοκινήτου και τη µεταφορά των αδρανών υλικών και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση 
ενσωµάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
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απασχόλησης του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού.
Ε.6  Τέλος περιλαµβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου, 
νησίδας ή πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του 
κρασπεδόρειθρου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένης ιδιωτικής σύνδεσης όπως 
περιγράφεται ανωτέρω  αλλά και στην Τεχνική περιγραφή Έργου 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 4: 100,00%

Ευρώ  : Τριακόσια είκοσι € 320,00
 

Υ∆Ρ ΚΠΤ-16.16.01-ΒΦ63.27Αρθρο27
 ∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο εν λειτουργία αγωγό 
(πλήν 
αγωγών από πολυαιθυλένιο) µε χρήση ανοξείδωτου µανσόν και εφαρµογή της µεθόδου 
της διάτρησης υπό πίεση- Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού από Φ 63 έως Φ 110 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6630.1)
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο, αποτελούµενο απο 
σωλήνες 
οπουδήποτε υλικού, εκτος από πολυαιθυλένιο (στην περίπτωση αυτή έχει εφαρµογή το 
άρθρο Υ∆Ρ 16.19), µε χρήση ανοξείδωτου κοχλιωτού περιβλήµατος (µανσόν) και 
εφαρµογή της µεθόδου της διάτρησης υπό πίεσης (µε κατάλληλη προς τούτο φορητή 
συσκευή), χωρίς αποµόνωση του δικτύου ύδρευσης επί του οποίου γίνεται η επέµβαση.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και 
εξαρτηµάτων σύνδεσης αυτών για την διαµόρφωση της σύνδεσης (µανσόν, βάνας 
αποµόνωσης, φλαντζών καταλλήλων για το υλικό του νέου σωλήνα κλπ)
β. Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση της ειδικής συσκευής διάτρησης σωλήνων υπό 
πίεση (στεγανού τύπου, µε ποτηροτρύπανο) και των βοηθητικών µέσων στήριξης και 
σταθεροποίησής της.
γ. Η προετοιµασία η της επιφανείας του υπάρχοντος αγωγού για την τοποθέτηση του 
µανσόν (καθαρισµός, λιµάρισµα κλπ)
δ. Η τοποθέτηση του µανσόν και της βάνας αποµόνωσης, η σύνδεση της συσκευής, η 
διάτρηση του σωλήνα µε συγκράτηση του αποκοπτοµένου τοιχώµατος στο 
ποτηροτρύπανο, 
η αποµάκρυνση της συσκευής και η σύνδεση της φλάντζας ένωσης του νέου αγωγού
Τιµή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα µε την διατοµή του υφισταµένου αγωγού, 
ως εξής:

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια

Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6630.1: 100,00%

Ευρώ  : ∆ιακόσια ογδόντα πέντε € 285,00
 









ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡEΛΛΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠ.: 3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 1

σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με  

πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία και την  

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

1.1Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Β

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 2

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.2ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Β

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 3

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα  

1.3ΟΚΩ. ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Β

Αποκατάσταση ασφαλτικών 4

οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων  

1.4υπογείων δικτύων. ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Β

Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων 5

1.5οδοστρωμάτων. ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 6

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

1.6πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Β

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 7

σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

1.7λατομείου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 8

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

1.8πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Β ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 9

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

1.9κινδύνου ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 10

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  

για την διευκόλυνση της  

1.10κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β

ΦΡΕΑΤΙΑ 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-001

σωμάτων αγκύρωσης αγωγών, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 
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στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

2.1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.04-ΑΓΚΥΡ

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 2

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το  

σύνολο της χρησιμοποιούμενης  

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00  

2.2m3 κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Β

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για 3

αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων  

2.32.00 χ 1.50 m ΥΔΡ 9.30.01

2.4Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά4 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.31.01-Β

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 1

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

3.175 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.45-Β

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 2

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

3.290 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46-Β

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 3

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

3.3125 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.48-Β

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 4

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

3.4140 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.49-Β

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 5

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

3.5180 ΜΜ / ΡΝ 16 atΜ ΥΔΡ ΝΕΤ-12.14.01.50Φ180

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 6

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

3.6200 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.51-Β

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από 7

ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς  

3.7γραφίτη (ductile iron) ΥΔΡ ΝΕΤ-12.17

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  8
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ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

3.8ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-Φ50

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, 9

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

3.9ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-Φ80

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  10

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

3.10ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.05Φ150

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  11

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

3.11ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.07Φ200

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 12

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.12διαμέτρου DN 50mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ50

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 13

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.13διαμέτρου DN 80mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ80

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 14

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.14διαμέτρου DN 150mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ150

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 15

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

3.15διαμέτρου DN 200mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ200

Βανοστάσιο με την προμήθεια,  16

μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη   

3.16εγκατάσταση. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-ΒΑΝ

Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 17

1/2''), με την προμήθεια,   

μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη   

3.17εγκατάσταση. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01ΠΥΡ
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Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 18

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

3.18ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ80

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 19

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης  

ΡΝ 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN  

3.1980 mm ΥΔΡ ΚΠΤ-13.07.01.03

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 20

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής  

3.20διαμέτρου DN 80 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-05 ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.03-Β

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής 21

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

3.21χωρίς το υδρόμετρο) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ

Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή 22

χωρίς χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής  

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

3.22χωρίς το υδρόμετρο) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΧ

Πλήρης κατασκευή τετραπλής (με 23

χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής  

ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) με την  

τοποθέτηση ή αντικατάσταση του  

φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

3.23χωρίς το υδρόμετρο) . ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΤΕΤΧ

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής 24

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, με μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

3.24χωρίς το υδρόμετρο). ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΜ

Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή 25

χωρίς χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής  

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, με μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

3.25χωρίς το υδρόμετρο) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΜ

Πλήρης κατασκευή τετραπλής (με 26

χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής παροχής  

ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) με την  

τοποθέτηση ή αντικατάσταση του  

φρεατίου, με μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

3.26χωρίς το υδρόμετρο) . ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΤΕΤΜ

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 27

ύδρευσης σε υφιστάμενο εν  

λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από  

πολυαιθυλένιο) με χρήση  
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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της 

Τεχνικής και βάσει με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές αυτές Προδιαγραφές αλλά και σε συμφωνία 

με τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ του Υπουργείου (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 

Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ (π.χ. σωληνώσεις 

από πολυαιθυλένιο) αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος 

Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν µέχρι τη σύνταξη του παρόντος.  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύµφωνα µε τον 

πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήµατος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. 

2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, έστω και εάν δεν αναφέρονται ειδικά στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, όλες οι γενικής εφαρμογής σχετικές διατάξεις (με τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και 

συμπληρώσεις τους), όπως π.χ. ενδεικτικά οι κατωτέρω: 

 Ο Κανονισμός Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος (Β.Δ. από 18-2-1954/ΦΕΚ 160Α/26-7-54) 

 Το Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ Α 142/75) «Περί Ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων 

μισθωτών». 

 Το Π.Δ. 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών» (ΦΕΚ 

193Α/1980) 

 Το Π.Δ. 1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και 

πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού» (ΦΕΚ 260/81). 

 Το Π.Δ. 244/1980 «Περί Κανονισμού τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 69Α/1980) κτλ. 

 Ο «Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος» (ΦΕΚ 266Β/85). 

3. Σαν ΠΤΠ χαρακτηρίζονται οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, που έχουν εγκριθεί από το 

Υπουργείο Δημοσίων Έργων. 

4. Σαν «αποδεκτά» πρότυπα χαρακτηρίζονται πλην των προτύπων του ΕΛΟΤ, τα διεθνή ISO, τα γερμανικά DIN, 

τα βρετανικά BS τα γαλλικά ΑFNOR και τα αμερικανικά ΑSIM και ΑWW. Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία 

εκδόσεως των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών. 

 

2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στη σειρά ισχύος των συµβατικών τευχών, προηγείται το Τιµολόγιο Μελέτης 

των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω συµβατικά τεύχη όρων σχετικά 

µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιµέτρηση και πληρωµή των εργασιών, υπερισχύουν τα 

αναφερόµενα στο Τιµολόγιο Μελέτης.  
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Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιµολογίου Μελέτης περιλαµβάνονται στην τιµή ενός 

άρθρου Τιµολογίου, δεν θα προµετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής 

αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών 

οµάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της 

παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.  

 

4 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ) - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ του Υπουργείου (ΦΕΚ 2221/30-7-

2012) σε σχέση με τα άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης (σε όσα από αυτά υπάρχει). 

Τονίζεται ότι σε όλες τις εργασίες που θα εκτελούνται αλλά και τα υπό προμήθεια υλικά θα ακολουθούνται τα 

αναφερόμενα στην Εγκεκριμένη Μελέτη (π.χ. διαστάσεις σκαμάτων, κλάση πίεσης δικλείδων, κ.ο.κ.), όπως 

άλλωστε αναφέρεται και στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ. 
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Α/Α Περιγραφή Α.Τ. Άρθρο Τιμολογίου Κωδ. Αναθεώρ. 
Κωδικός 

Προδιαγραφών 
κατά ΕΤΕΠ 

            

  Ομάδα Α: Χωματουργικά - Αποκαταστάσεις       ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 

1 

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

Α.1 ΥΔΡ 3.10.02.01 - ΣΧΕΤ ΥΔΡ6081.1 08-01-03-01 

2 

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 

Α.2 ΥΔΡ 3.11.02.01 - ΣΧΕΤ ΥΔΡ6082.1 08-01-03-01 

3 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
δίκτυα ΟΚΩ 

Α.3 ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ6087 --- 

4 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες 
στενότητος χώρου. 

Α.4 ΥΔΡ 3.13 ΥΔΡ6081.1 --- 

5 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Α.5 ΥΔΡ 4.09 ΟΔΟ 4521Β --- 

6 Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδοστρωμάτων Α.6 ΥΔΡ 4.09 - ΣΧΕΤ ΟΔΟ 4521Β --- 

7 
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό 
υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150, για συνολικό πάχος 
επίχωσης άνω των 50 cm 

Α.7 ΥΔΡ 5.05.02 ΥΔΡ 6068 08-01-03-02 

8 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου Α.8 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ 6069 08-01-03-02 
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9 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Α.9 ΟΔΟ Δ-1 ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 2269(α) --- 

            

  Ομάδα Β: Φρεάτια         

10 
Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης 
αγωγών, στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π.   

Β.1 ΥΔΡ 9.10-04 - ΣΧΕΤ ΥΔΡ-6327 --- 

11 
Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN <600 mm, 
διαστάσεων 1.50x1.50 m 

Β.2 ΥΔΡ 9.30.01 - ΣΧΕΤ  
50% ΥΔΡ-6329 + 
50% ΥΔΡ-6311 

--- 

12 
Φρεάτιο εκκενωτή για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 
2.00x1.50 m 

Β.3 ΥΔΡ 9.31.01 - ΣΧΕΤ 
50% ΥΔΡ-6327 + 
50% ΥΔΡ-6311 

--- 

13 
Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου πίεσης πυροσβεστικού κρουνού 
για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 m 

Β.4 ΥΔΡ 9.33.01-ΠΥΡ - ΣΧΕΤ 
50% ΥΔΡ-6329 + 
50% ΥΔΡ-6311 

--- 

14 
Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης 
δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03) για αγωγούς DN < 300 mm, 
διαστάσεων 2.00x4.00 m 

Β.6 
ΥΔΡ 9.33.01-ΦΜ2_3 - 

ΣΧΕΤ 
50% ΥΔΡ-6329 + 
50% ΥΔΡ-6312 

--- 

15 
Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης 
δικτύου (ΦΜ.01) για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 
2.00x4.50 m 

Β.5 ΥΔΡ 9.33.01 - ΦΜ1-ΣΧΕΤ 
50% ΥΔΡ-6329 + 
50% ΥΔΡ-6311 

--- 

            

  
Ομάδα Γ: Σωληνώσεις - Συσκευές δικτύου - Ιδιωτ. 
Παροχές 

        

15 

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 75 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 16 atm 

Γ.1 ΥΔΡ 12.14.01.45 ΥΔΡ 6622.1 --- 

16 

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 90 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 16 atm 

Γ.2 ΥΔΡ 12.14.01.46 ΥΔΡ 6622.1 --- 
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17 

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 125 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

Γ.3 ΥΔΡ 12.14.01.48 ΥΔΡ 6622.2 --- 

18 

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 140 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

Γ.4 ΥΔΡ 12.14.01.49 ΥΔΡ 6622.2 --- 

19 

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 180 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

Γ.5 ΥΔΡ 12.14.01.50 -ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 6622.3 --- 

20 

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 200 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

Γ.6 ΥΔΡ 12.14.01.51 ΥΔΡ 6622.3 --- 

21 

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 250 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

Γ.7 ΥΔΡ 12.14.01.53 ΥΔΡ 6622.3 --- 

22 

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων. 
Περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσης και τοποθέτησης χαλυβδοσωλήνων που 
βρίσκονται εντός των διαφόρων φρεατίων του έργου. 

Γ.8 ΥΔΡ 12.19 - ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6630.1 --- 
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23 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, 
με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm 

Γ.9 ΥΔΡ 13.03.03.01 - ΕΛΑΣΤ ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

24 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, 
με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 65 mm 

Γ.10 
ΥΔΡ 13.03.03.01-01 - 

ΕΛΑΣΤ 
ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

25 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, 
με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm 

Γ.11 ΥΔΡ 13.03.03.02 - ΕΛΑΣΤ ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

26 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, 
με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 125 mm 

Γ.12 ΥΔΡ 13.03.03.04 - ΕΛΑΣΤ ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

27 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, 
με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 

Γ.13 ΥΔΡ 13.03.03.05 - ΕΛΑΣΤ ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

28 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, 
με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 200 mm 

Γ.14 ΥΔΡ 13.03.03.07 - ΕΛΑΣΤ ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

29 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  ελαστικής έμφραξης, με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, 
με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 250 mm 

Γ.15 ΥΔΡ 13.03.03.07 - ΕΛΑΣΤ ΥΔΡ 6651.2 08-06-07-03 

30 

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 65mm 

Γ.16 
ΥΔΡ 13.03.03.01-01 - 

ΕΞ.ΒΑΝ 
ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 
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Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80mm 

Γ.17 
ΥΔΡ 13.03.03.02 -  

ΕΞ.ΒΑΝ 
ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

32 

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 125mm 

Γ.18 
ΥΔΡ 13.03.03.04 -  

ΕΞ.ΒΑΝ 
ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

33 

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150mm 

Γ.19 
ΥΔΡ 13.03.03.05 -  

ΕΞ.ΒΑΝ 
ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

34 

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 200mm 

Γ.20 
ΥΔΡ 13.03.03.07 -  

ΕΞ.ΒΑΝ 
ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

35 

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί της βάνας και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 250mm 

Γ.21 
ΥΔΡ 13.03.03.07 -  

ΕΞ.ΒΑΝ 
ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-02 

36 
Βανοστάσιο με την προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου και  
πλήρη  εγκατάσταση. 

Γ.22 ΥΔΡ 13.03.03.01 - ΒΑΝ.ΦΡ ΥΔΡ 6651.1 --- 

37 
Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 1/2''), με την 
προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  εγκατάσταση. 

Γ.23 ΥΔΡ 13.03.03.01 - ΠΥΡ ΥΔΡ 6651.1 --- 

38 
Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

Γ.24 ΥΔΡ 13.03.03.02 - ΦΛΤΡ ΥΔΡ 6651.1 --- 

39 
Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 

Γ.25 ΥΔΡ 13.03.03.04 - ΦΛΤΡ ΥΔΡ 6651.1 --- 

40 
Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

Γ.26 ΥΔΡ 13.03.03.05 - ΦΛΤΡ ΥΔΡ 6651.1 --- 
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41 
Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm 

Γ.27 ΥΔΡ 13.03.03.08 - ΦΛΤΡ ΥΔΡ 6651.1 --- 

42 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm   

Γ.28 ΥΔΡ 13.07.01.03 ΥΔΡ 6653.1 --- 

43 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 125 mm   

Γ.29 ΥΔΡ 13.07.01.05 ΥΔΡ 6653.1 --- 

44 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm   

Γ.30 ΥΔΡ 13.07.01.06 ΥΔΡ 6653.1 --- 

45 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 250 mm   

Γ.31 ΥΔΡ 13.07.01.07 - ΣΧΕΤ ΥΔΡ 6653.1 --- 

46 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
τύπου Glenfield, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

Γ.32 ΥΔΡ 13.09.01 ΥΔΡ 6655.1 08-06-07-07 

47 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
τύπου Glenfield, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

Γ.33 ΥΔΡ 13.09.02 ΥΔΡ 6655.1 08-06-07-07 

48 
Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

Γ.34 ΥΔΡ 13.15.02.03 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 

49 
Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 

Γ.35 ΥΔΡ 13.15.02.05 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 

50 
Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

Γ.36 ΥΔΡ 13.15.02.06 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 

51 
Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm 

Γ.37 ΥΔΡ 13.15.02.09 ΥΔΡ 6651.1 08-06-07-05 
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52 

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ 
DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση του 
φρεατίου, σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή χωρίς το 
υδρόμετρο) 

Γ.38 ΥΔΡ 16.11.01 - ΙΔ.ΦΡ ΥΔΡ 6732 --- 

53 

Πλήρης κατασκευή διπλής (με χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής 
παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή 
αντικατάσταση του φρεατίου, σύμφωνα με την περιγραφή 
(τιμή χωρίς το υδρόμετρο) 

Γ.39 ΥΔΡ 16.11.02 - ΙΔ.ΦΡ ΥΔΡ 6732 --- 

54 

Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός 
ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με 
χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου 
ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού από Φ63 - 
Φ110 

Γ.40 ΥΔΡ 16.18.01 - ΣΧΕΤ. 
ΥΔΡ 6611.1 x 30% 

+ ΥΔΡ 6622.1 x 
70% 

--- 

55 

Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός 
ΡΕ με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με 
χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του δικτύου 
ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού από Φ110 - 
Φ160 

Γ.41 ΥΔΡ 16.18.02 - ΣΧΕΤ. 
ΥΔΡ 6611.1 x 30% 

+ ΥΔΡ 6622.1 x 
70% 

--- 
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5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (Τ.Π. 1)  - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

5.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή διέπει όλες τις εκσκαφές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου του 

τίτλου δηλ. εκσκαφές για την κατασκευή τάφρων, αγωγών, φρεατίων, οδοστρωσίας, εξυγιάνσεως του εδάφους, 

τεχνικών έργων, οικοδομικών εργασιών και κάθε είδους συμπληρωματικές εκσκαφές οποιωνδήποτε διαστάσεων 

που θα κριθούν απαραίτητες για να αποπερατωθεί σωστά το έργο, είτε με πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της 

Επιβλέψεως, είτε με την οίκοθεν εντολή της Επιβλέψεως. 

Στην τιμή των εκσκαφών συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη δυσκολία εκτελέσεως εργασιών σε κατοικημένη περιοχή, 

η πρόσθετη δυσκολία εκσκαφής με ταυτόχρονη ροή υδάτων οποιασδήποτε προελεύσεως η ύπαρξη εντός του 

ορύγματος ύδατος ως ύψος 0,30 μ. και η προσωρινή εκτροπή ρεόντων υδάτων προς τον πλησιέστερο αποδέκτη 

(πλην των αντλήσεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαιτέρως) η μόρφωση του πυθμένα και των παρειών των 

τάφρων, η αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής μέχρι 

τις θέσεις προσπελάσεως αυτοκινήτων, η περίφραξη των προϊόντων εκσκαφής με κατάλληλα μέσα ώστε να μη 

διασκορπίζονται από την κίνηση πεζών και οχημάτων και να μην παρασύρονται σε περίπτωση ροής επιφανειακών 

υδάτων κτλ., εργασίες που περιγράφονται κατωτέρω. 

 

5.2 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι Π.Τ.Π. Χ1, Τ50 και Τ110. Όπου στην παρούσα Τ.Π. υπάρχουν όροι που έρχονται σε αντίθεση για το ίδιο 

θέμα με εκείνους που αναφέρονται στις ανωτέρω Π.Τ.Π. επικρατέστεροι θα θεωρούνται οι όροι εκείνοι που 

αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π. 

 

5.3 Αναγνώριση του εδάφους – Έρευνες 

Όχι μόνο πριν από την εκτέλεση του έργου, αλλά και πριν από την σύνταξη της προσφοράς του, ο Ανάδοχος 

οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους στο οποίο θα γίνει η κατασκευή του έργου. 

Εκτός από τα εμφανή εμπόδια πρέπει να αναζητήσει και τα αφανή και ιδίως τα δίκτυα άλλων Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας. 

Η αναζήτηση αυτή θα επεκταθεί υποχρεωτικά και σε γειτονικά εμπόδια, κοντά στις εκσκαφές, εάν αυτά για λόγους 

αποστάσεως και είδους μπορεί να πάθουν ζημίες κατά την εκτέλεση του έργου. Η αναζήτηση γίνεται με συλλογή 

πληροφοριών και κυρίως από σχεδιαγράμματα τα οποία πρέπει να προμηθευθεί ο Ανάδοχος από τους Ο.Κ.Ω. 

σχετικά με τα δίκτυα τους στην περιοχή του έργου, καθώς επίσης και με ερευνητικές τομές, τις οποίες μπορεί να 

εκτελέσει ο Ανάδοχος ύστερα από εντολή της Επιβλέψεως. 

Μετά την έρευνα και προτού αρχίσει η κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να 

παραδώσει στην Υπηρεσία Επιβλέψεως σχεδιάγραμμα στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία που βρέθηκαν από την 

αρχική έρευνα καθώς και όλα αυτά που ζητήθηκαν ή βρέθηκαν συμπληρωματικά με καθορισμό της θέσεώς τους 

με ακρίβεια στην οριζοντιογραφία. 
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Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση εκτός από την πληρωμή των ερευνητικών τομών 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα εκσκαφών και καθαιρέσεων του τιμολογίου, ύστερα από έγκριση της 

Επιβλέψεως. 

 

5.4 Προκαταρκτικές εργασίες 

Από την Επίβλεψη θα παραδοθούν στον Ανάδοχο οι υπάρχουσες τοπογραφικές αφετηρίες (REPERS) με τις 

διαθέσιμες απόλυτες τιμές συντεταγμένων και υψομέτρων τους στα οποία βασίσθηκε η σύνταξη της παρούσης 

μελέτης και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα χωματουργικά (όπως και τα Τεχνικά) έργα που θα εκτελεσθούν 

από τον Ανάδοχο. Πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφών ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση 

να προβεί στις εξής εργασίες: 

 Χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων των έργων με όλα τα αναγκαία σήματα για τον 

καθορισμό της θέσεώς τους σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή. 

 Μεταφορά των παραπάνω αξόνων εκτός του πλάτους της ζώνης των εκσκαφών και εναποθέσεως των 

προϊόντων εκσκαφής και χωροστάθμηση των νέων πασσάλων ώστε να είναι ευχερής η ορθή εκτέλεση και ο 

έλεγχος των εκσκαφών και λοιπών εργασιών οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. 

 Λήψη κατά πλάτος τομών του εδάφους σε όλες τις χαρακτηριστικές θέσεις. 

 Εφόσον τυχόν προκύψουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομέτρων εδάφους και των αντιστοίχων 

υψομέτρων της μελέτης τέτοιες ώστε να έχουν δυσμενή επίδραση επί της πιστής εφαρμογής της μελέτης, τότε 

ο Ανάδοχος σε συνεννόηση και με έγκριση της Υπηρεσίας θα προβαίνει σε κατάλληλες διορθώσεις και 

προσαρμογές με βάση πάντοτε την πιστότερη δυνατή εφαρμογή της μελέτης. 

Όλες οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες καθώς και ο έλεγχος της τοποθετήσεως των αγωγών και των τεχνικών 

έργων πάνω στο έδαφος θα γίνουν από έμπειρο τοπογραφικό συνεργείο με σφάλματα που επιτρέπονται, όπως 

αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές τοπογραφικών. 

Με βάσει τα παραπάνω θα καταρτισθούν από τον Ανάδοχο τα αναγκαία κατασκευαστικά διαγράμματα, τα οποία 

θα συμπληρώνουν αυτά της μελέτης πάνω σε αντίτυπα της οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής του αγωγού όπου 

θα φαίνονται σαφώς τα υψόμετρα των αξόνων των έργων και των βοηθητικών, οι κατά πλάτος τομές κτλ. Τα 

σχέδια αυτά θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη. 

Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να ζητήσει άδεια εκσκαφής από τις αρμόδιες αρχές και να συμμορφωθεί προς τους 

όρους που θα καθορίσει η άδεια εκσκαφής. 

Όπου για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας πάνω στο δρόμο, πριν να γίνει κάθε 

ενέργεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει γνωστό αυτό γρήγορα στην πιο κοντινή Αστυνομική Αρχή, 

δίνοντας σ’ αυτή και κάθε στοιχείο που χρειάζεται για να εξασφαλίσει την άδεια διακοπής της κυκλοφορίας. 

Σε συνεννόηση λοιπόν με την Επίβλεψη και τις Αρμόδιες Αρχές ο Ανάδοχος θα καταρτίσει λεπτομερές πρόγραμμα 

εφαρμογής που θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Από τώρα ορίζεται ότι οι προθεσμίες ενάρξεως των εκσκαφών και 

λοιπών εργασιών μέχρι της πλήρους αποπερατώσεως των εργασιών δηλ. μέχρι της ανακατασκευής του 

οδοστρώματος και αποκαταστάσεως της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι οι ελάχιστες δυνατές, 

πράγμα που θα απαιτείται με αυστηρότητα. 
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Γι’ αυτό και η κατασκευή του έργου θα προγραμματισθεί τμηματικά. 

 

5.5 Εκτέλεση των εκσκαφών 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται τόσο για την τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων όσο και για την εξασφάλιση των 

σταθερών υψομετρικών αφετηριών αξόνων και σημείων χαράξεως, τον επί τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής 

των σχεδίων εκτελέσεως και είναι υποχρεωμένος να προβαίνει με δαπάνες τους στην εκ νέου χάραξη, καθορισμό 

και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των από οποιαδήποτε αιτία. 

Δεδομένου ότι οι υψομετρικές αφετηρίες βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των, θα γίνεται με μέριμνα και 

δαπάνες του Αναδόχου πύκνωσή τους με καθορισμό νέων βοηθητικών αφετηριών κατά μήκος του έργου, εφόσον 

η απόσταση των υφισταμένων υψομετρικών αφετηριών είναι πάνω από 200 μέτρα. 

Ο καθορισμός των απολύτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα γίνεται με διπλή χωροστάθμηση εξαρτημένη 

από τις υφιστάμενες αφετηρίες. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη να θέτει στη 

διάθεση του Επιβλέποντος το απαιτούμενο προσωπικό, εργαλεία και υλικά για την επαλήθευση των τοπογραφικών 

στοιχείων. 

Με τα άρθρα του τιμολογίου αποζημιώνονται οι εκσκαφές με οποιοδήποτε μέσο είτε εκτελεστούν δια χειρών είτε 

δια μηχανικών μέσων αποκλειόμενης της χρήσεως εκρηκτικών υλών. Στις θέσεις των αγωγών Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας προβλέπεται από το τιμολόγιο πρόσθετη αποζημίωση με την οποία αποζημιώνονται όλες οι πρόσθετες 

εργασίες για την διερεύνηση και τον προσδιορισμό τους, η καθυστέρηση, οι εργασίες και τα υλικά υποστηρίξεως, 

αντιστηρίξεως ή κρεμάσεως των αγωγών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέψεως, πρόσθετη δυσχέρεια στην 

εκσκαφή, σωλήνωση, επίχωση, πρόσθετα υλικά επιχώσεως π.χ. τούβλα, λιθοδομή κτλ. 

Κοντά στους στύλους Ο.Κ.Ω. ή οπουδήποτε παραστεί ανάγκη είναι δυνατό να αφήνονται κατά διαστήματα τμήματα 

εδάφους μήκους, όσο το δυνατό μικρότερου τα οποία θα σκάπτονται σε στοά. Τα τμήματα αυτά θα υπολογισθεί να 

μη συμπίπτουν με τις συνδέσεις των σωλήνων. Μετά την διάνοιξη της στοάς και την κατασκευή του αγωγού ο 

Ανάδοχος οφείλει να πληρώσει ολόκληρο τον κενό χώρο που θα απομείνει με ξηρολιθοδομή και χώματα σύμφωνα 

με τις οδηγίες της επιβλέψεως. Τα χώματα παρεμβάλλονται μεταξύ ξηρολιθοδομής και αγωγού. Η αποζημίωση 

γίνεται με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου ανά μέτρο μήκους εκσκαπτομένης στοάς. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι πρόσθετες δυσκολίες και τα πρόσθετα υλικά επιχώσεως. Η εργασία αυτή γίνεται 

μόνο εφόσον υπάρχει ειδική εντολή του επιβλέποντος στο ημερολόγιο του έργου. 

Τα προϊόντα εκσκαφής εφόσον δεν μεταφέρονται, θα εναποτίθενται σε απόσταση τουλάχιστον 0,60 μ. από τα 

χείλη της τάφρου προς αποφυγή ατυχημάτων και από την αντίθετη πλευρά του βοηθητικού άξονα. 

Σε όλο το μήκος των τάφρων και κοντά στα άκρα τους ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει σε προέκταση των 

αντιστηρίξεων φράγματα σε μικρό ύψος, που θα είναι ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθους ή χώματα που θα 

φθάνουν μέχρι εκεί για να μην πέσουν μέσα στην τάφρο και προκαλέσουν ατυχήματα (σχετ. το άρθρο 9 του ΠΔ. 

1073/81 ΦΕΚ 260Α). 

Στις τιμές των εκσκαφών περιλαμβάνονται όπως προαναφέρθηκε η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα ώστε 

το όρυγμα να έχει την ακριβή ευθυγραμμία και κλίση. Τα πρανή των τάφρων πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
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σχέδια της μελέτης και επαρκώς μορφωμένα και ο πυθμένας επίπεδος και μορφωμένος πλήρως ώστε να έχει τις 

καθορισμένες κλίσεις κατά πλάτος δε να είναι οριζόντιος. 

Οι κλίσεις και τα βάθη πρέπει να επιτυγχάνονται με κατάλληλα όργανα και εργαλεία τα οποία πρέπει να 

διαθέτει συνεχώς ο Ανάδοχος επί τόπου των έργων (χωροβάτη, σταυρούς, ράμματα). 

Κάθε τμήμα της τάφρου μεταξύ δύο φρεατίων θα είναι σε κάτοψη ευθύγραμμο και με ενιαία κλίση. Εάν οι 

αποστάσεις μεταξύ των φρεατίων που αναγράφονται στη μελέτη διαφέρουν από τις πραγματικές, ο Ανάδοχος θα 

ενημερώνει την επίβλεψη με πρότασή του που θα αποβλέπει στην εφαρμογή του στόχου της μελέτης. 

Σε περίπτωση ανευρέσεως νέων εμποδίων, πέραν όσων ανευρέθησαν κατά την προκαταρκτική έρευνα ο Ανάδοχος 

οφείλει επίσης να ειδοποιήσει αμέσως εγγράφως την επίβλεψη και να πάρει την έγκρισή της για τυχόν 

τροποποίηση υψομέτρων. 

Οι εκσκαφές των τάφρων πρέπει να εκτελούνται με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ιδιαίτερα όπου υπάρχει 

κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κατά γενικό κανόνα δεν πρέπει να μεσολαβεί διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από 

την έναρξη των εκσκαφών ως την αποπεράτωση της επιχώσεως σ’ ένα σημείο. Σε κάθετη διάβαση δρόμου η 

προθεσμία αυτή μπορεί να μειωθεί με εντολή της Επιβλέψεως σε μία μέρα ή να δοθεί εντολή για τμηματική 

κατασκευή ή προσωρινή γεφύρωση και κατάλληλη αντιστήριξη του ορύγματος για να μη διακοπεί η κυκλοφορία, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου. 

Η εκσκαφή οποιουδήποτε τμήματος της τάφρου θα αρχίζει πάντοτε από το χαμηλότερο σημείο προς το υψηλότερο 

για την ευχερή συγκέντρωση, άντληση ή διοχέτευση των υδάτων οποιασδήποτε προελεύσεως τα οποία με 

οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βρεθούν στην τάφρο. 

 

5.6 Περίφραξη των εκσκαφών – Διαβάσεις 

Επί πλέον των λοιπών μέτρων ασφαλείας τα οποία είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος να έχει κατά την εκτέλεση των 

έργων κατά τις εργάσιμες ή μη ώρες για την πρόληψη ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του και σε κάθε 

τρίτο, θα τοποθετηθούν κατά μήκος των σκαμμάτων καθώς και στην αρχή και στο τέλος αυτών περιφράξεις 

ανθεκτικές, συνεχείς και ασφαλείς ξύλινες ή μεταλλικές για την πρόληψη ατυχήματος πτώσεως εργατών ή 

διαβατών στα ορύγματα. Η μορφή των περιφράξεων και η στήριξη αυτών πρέπει να εγκριθούν από την Επίβλεψη. 

Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να εξασφαλίσει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών του σκάμματος με 

κατασκευή στις θέσεις που θα του υποδείξει η επίβλεψη, πεζογεφυρών ή γεφυρών για τροχοφόρα. 

Στην περιοχή εκτελέσεως των έργων θα τοποθετούνται τα κατάλληλα σήματα, φωτεινά τη νύχτα, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Επιβλέψεως, και της Αστυνομίας για την πρόληψη ατυχημάτων. Για τις παραπάνω εργασίες δεν 

καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί περιλαμβάνονται στις τιμές των εκσκαφών. 

 

5.7 Αγωγοί κοινής ωφελείας 

Κάθε φορά που οι τάφροι ή οι εκσκαφές θα συναντήσουν αγωγούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, αγωγούς 

ΔΕΠΑ, υπονόμους κτλ.) ο Ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει έγκαιρα και πριν αρχίσουν στις θέσεις αυτές οι εργασίες 

να ειδοποιεί τους αντίστοιχους αρμοδίους φορείς και να παίρνει οδηγίες για τα μέτρα προστασίας των αγωγών 
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από οποιαδήποτε βλάβη που πιθανόν να δημιουργηθεί από τις εκσκαφές (δηλαδή εκσκαφή με προσοχή, ανάρτηση 

από ξύλινες δοκούς ή κατάλληλη στήριξη κτλ.). 

Τα υλικά που υπήρχαν στη θέση του αγωγού ΟΚΩ π.χ. τούβλα, πρέπει να τοποθετούνται πάλι πριν από την 

επίχωση και επί πλέον να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στην επίχωση και στη συμπύκνωση. Κάθε 

βλάβη στους αγωγούς Ο.Κ.Ω. που θα διαπιστωθεί ακόμη και μετά την επίχωση βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος γι’ αυτήν. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει αυτούς στους οποίους προκάλεσε τη 

ζημία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες αμέσως μόλις παρουσιασθεί βλάβη σε 

αγωγούς τους και η επανόρθωση της βλάβης θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός, αλλά με 

δαπάνες του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο αγωγός Ο.Κ.Ω. πρέπει να μετατοπισθεί, η μετατόπιση θα γίνεται από τον φορέα του με 

δαπάνες του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος είναι πάντως υποχρεωμένος να διευκολύνει με κάθε τρόπο την μετατόπιση 

αυτή αναφέροντας εγκαίρως την ανάγκη μετατοπίσεως στην Υπηρεσία και παρέχοντας κάθε απαιτούμενο σχετικό 

στοιχείο (οριζοντιογραφία κτλ.). 

Για τις κάθε είδους αντιστηρίξεις, υποστηρίξεις κτλ. αγωγών Εταιριών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας καθώς και 

για τις σχετικές καθυστερήσεις και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα στάδια των εργασιών, ο Ανάδοχος 

αποζημιώνεται με την τιμή του τιμολογίου «Πρόσθετη τιμή εκσκαφής κάτω από αγωγούς Ο.Κ.Ω.». 

 

5.8 Κατάταξη των εκσκαφών ανάλογα με τη φύση του εδάφους 

Οι εκσκαφές των ορυγμάτων κατατάσσονται σε γαίες, ημίβραχο και βράχο. 

Διευκρινίζεται ότι οι γαίες και ο ημίβραχος αποζημιώνονται με την ίδια τιμή του τιμολογίου, δηλαδή δεν υπάρχει 

για τον ημίβραχο επιπλέον αποζημίωση από ότι στις γαίες. 

Ως προς τον χαρακτηρισμό των εδαφών ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΧΙ Π.Τ.Π. που ορίζει τα εξής: 

5.8.1 Γαίες 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη των οποίων η εκσκαφή είναι δυνατή δια μόνης της 

χρήσεως της σκαπάνης, τέτοια εδάφη π.χ. είναι: η άργιλος, η μάργα, ο πηλός, τα αμμοχάλικα, οι χάλικες, οι 

κροκάλες ή οι λατύπες, οι λίθοι, οι μεμονωμένοι ογκόλιθοι όγκου μικρότερου των 0,20 μ
3
 κτλ. 

Διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλεται η κατηγορία κατατάξεως αυτών στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος 

για διευκόλυνση του χρησιμοποιήσει για την εκσκαφή και άλλα εργαλεία ή Ειδικές μεθόδους. 

5.8.2 Ημίβραχος 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη και πετρώματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην 

κατηγορία των γαιών και μπορούν να εκσκαφθούν ή να εξορυχτούν και χωρίς τη χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών. 

Στην κατηγορία «ημίβραχος» περιλαμβάνονται τα είδη πετρωμάτων, τα οποία είναι εντόνως διερρηγμένα ή 

κατακερματισμένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούμενα ή αποσαθρούμενα, οι σταθεροποιημένες 

λόγω χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή χαλίκων, οι στρώσεις μάργας οι οποίες έχουν αρκούντως 

συγκολληθεί μετά λίθων διαμέτρου μεγαλύτερης των 200 χιλιοστών, οι συμπαγείς και σκληρές άργιλοι κτλ. 
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Γενικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη εδαφών, τα οποία είναι αρκούντως συνδεδεμένα ή 

συγκολλημένα, αλλά λόγω της δομής τους λύονται και χωρίς εκρήξεις. 

Διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλεται η κατάταξη αυτών αν για διευκόλυνση της εκσκαφής χρησιμοποιηθούν 

εκρηκτικές ύλες για την χαλάρωσή τους. 

5.8.3 Βράχος 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως μεγάλης ανθεκτικότητας πετρώματα των οποίων η εξόρυξη 

μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση εκρηκτικών υλών. 

Έτσι ενδεικτικά ως βράχος χαρακτηρίζονται όλα τα μη αποσαθρωμένα συμπαγή πετρώματα υφιστάμενα σε 

μεγάλους όγκους κατά στρώματα, τα ισχυρώς συσσωματωμένα κροκκαλοπαγή καθώς και οι μεμονωμένοι βράχοι 

όγκου τουλάχιστον 0,50 μ
3
. 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται χρήση εκρηκτικών υλών, η εξόρυξη του βράχου θα γίνεται με ειδικές 

εγκεκριμένες μεθόδους. 

Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι με την τιμή του τιμολογίου για εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος αποζημιώνονται 

και τα γρανιτικά και κροκκαλοπαγή πετρώματα. 

 

5.9 Βάθος εκσκαφών 

Για τους όγκους των εκσκαφών που προέρχονται από βάθος μεγαλύτερο των 4,0 μέτρων πληρώνεται πέραν της 

αντίστοιχης τιμής των εκσκαφών με την οποία θα αποζημιωθούν και οι εκσκαφές μικρότερου βάθους, πρόσθετη 

τιμή σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

 

5.10  Όγκος εκσκαφών 

Οι εκσκαφές αποζημιώνονται με την ίδια τιμή, ανεξάρτητα από το συνολικό όγκο εκσκαφής σε μια θέση. Υπάρχει 

προσαύξηση στις τιμές εκσκαφών μόνον εφόσον αναφέρεται στον τιμολόγιο. Δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως οι 

εκσκαφές όταν σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται σε σύνθετο άρθρο του τιμολογίου. 

 

5.11  Κατάταξη των εκσκαφών ανάλογα με τον τρόπο εκτελέσεως 

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές ανάλογα με τον τρόπο εκτελέσεως. 

 

5.12  Χαρακτηρισμός των εκσκαφών 

Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ενός τμήματος ή ενός μεμονωμένου έργου οφείλει ο Ανάδοχος να καλέσει 

την Επίβλεψη για τη σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδάφους. 

Εάν για ορισμένα τμήματα ο Ανάδοχος παραλείψει την αίτηση για σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδάφους, 

οι εκσκαφές θα χαρακτηρισθούν γαιώδεις-ημιβραχώδεις. 

Το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού των εκσκαφών συντάσσεται απαραίτητα προ της επικαλύψεώς τους με μέριμνα 

του Αναδόχου και υπογράφεται αρμοδίως. Σ’ αυτό αναγράφεται σαφώς το τμήμα του έργου και το ποσοστό επί 

τοις εκατό του όγκου του βράχου που αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό. 
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Διευκρινίζεται ότι οι τυχόν αναγραφόμενες αναλογίες στην προμέτρηση ή στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές 

και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Οι τυχόν ενστάσεις του Αναδόχου επί του πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδάφους επιδίδονται και εκδικάζονται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων Έργων και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από αυτές. 

 

5.13  Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των εκσκαφών γίνεται σε κυβικά μέτρα συμπαγούς εδάφους με λήψη διατομών πριν και μετά την 

εκσκαφή και η αποζημίωση σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Οι καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα αποζημιώνονται ιδιαιτέρως βάσει του αντίστοιχου άρθρου του 

τιμολογίου και ο όγκος τους αφαιρείται από τον όγκο των εκσκαφών. Δεν αφαιρείται και αποζημιώνεται σαν 

εκσκαφή σε γαιώδες έδαφος το ασφαλτικό οδόστρωμα που έχει αποσυντεθεί. 

Στις θέσεις εκσκαφής σε στοά πληρώνεται ως εκσκαφή ο πραγματικός όγκος εκσκαφθέντος τμήματος. Επί πλέον 

δεν πληρώνεται πρόσθετη τιμή σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 

Στις θέσεις αγωγών Ο.Κ.Ω. πληρώνεται πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου, το 

οποίο παρέχει αποζημίωση για όλες τις σχετικές εργασίες και υλικά. 

Οι ερευνητικές τομές αποζημιώνονται σύμφωνα με τον όγκο τους με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου για τις 

εκσκαφές. Εφόσον συναντηθεί Ο.Κ.Ω. πληρώνεται επίσης και η αντίστοιχη πρόσθετη τιμή. 

Για όλα τα παραπάνω θα τηρούνται από τον Ανάδοχο λεπτομερή στοιχεία επί τόπου του έργου τα οποία, για να 

έχουν ισχύ, πρέπει με μέριμνα του Αναδόχου να προσυπογράφονται εγκαίρως από την Επίβλεψη. 

Οι επιπλέον εκσκαφές πέραν αυτών που προκύπτουν με βάση τα συμβατικά και κατασκευαστικά σχέδια δεν 

αποζημιώνονται. 

Τυχόν ποσότητες επί πλέον των σχεδίων που εκτελέσθηκαν χωρίς εντολή ή έγκριση της Επιβλέψεως 

καταγράφονται μεν στο βιβλίο καταμετρήσεως αφανών εργασιών, αλλά περικόπτονται στην πιστοποίηση και στα 

πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. 
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6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6 (Τ.Π. 6) - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

6.1 Αντικείμενο 

Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής θα λάβουν χώρα όπου και αν προβλέπεται από  τα σχέδια της μελέτης αλλά και 

την Τεχνική Περιγραφή. 

Τα προϊόντα εκσκαφής μπορεί να βρίσκονται είτε δίπλα στο όρυγμα, είτε να έχουν μεταφερθεί σε κοντινό χώρο και 

να επιστραφούν για επίχωση. 

 

6.2 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι Π.Τ.Π. και Τ110. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η παρούσα Τ.Π. 

 

6.3 Εκτέλεση των επιχώσεων 

Η επίχωση των τεχνικών έργων μπορεί να γίνει όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει την απαιτουμένη αντοχή. Η επίχωση 

των τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων ή οποιωνδήποτε κατασκευών μπορεί να γίνει μετά τη σύνδεση των αγωγών 

αφού θα έχει προηγηθεί η δοκιμή στεγανότητας. Επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει οποιοδήποτε επίχωση σε αφανή 

εργασία πριν από τον έλεγχο και την παραλαβή από την Επίβλεψη. 

Η παραλαβή αυτή θα γίνεται με εγγραφή της Επιβλέψεως στο ημερολόγιο του έργου που θα αναφέρει ότι είδε τις 

αφανείς αυτές εργασίες και δεν εξομοιώνεται με ποιοτική παραλαβή. Ο Ανάδοχος θα καλεί την Επίβλεψη να κάνει 

την εγγραφή αυτή και η όλη διαδικασία (έλεγχος κτλ.) θα γίνεται με μέριμνά του. 

Τα υλικά των επιχώσεων πρέπει να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανικές ύλες π.χ. φύλλα χλόης, ρίζες, 

βορβορώδη υλικά κτλ. καθώς επίσης και από προϊόντα αποσυνθέσεως ασφαλτικών, καθαιρέσεως κατασκευών από 

σκυρόδεμα κτλ. Προς τούτο θα γίνεται διαλογή των διαθεσίμων προϊόντων εκσκαφής ώστε να απορρίπτονται τα 

ακατάλληλα. 

Τα βραχώδη υλικά δεν πρέπει να έχουν μεγάλες διαστάσεις (μέση διάσταση κόκκου 20 χλστ.). Εάν χρειασθεί τα 

βραχώδη προϊόντα εκσκαφής, θα κοσκινίζονται και τα μεγαλύτερα κομμάτια θα θρυμματίζονται. 

Τα χονδρόκκοκα υλικά πρέπει να περιβάλλονται με λεπτόκοκκα ώστε να αποκλείεται ο σχηματισμός φωλεών ή 

κενών ή τοπικές συγκεντρώσεις λίθων. 

Η συμπύκνωση των υλικών θα εκτελείται υπό την βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία. Για το σκοπό αυτό θα 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προσαρμοζόμενα προς τις κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες, π.χ. σε 

περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών, εάν η διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας 

και υψηλών θερμοκρασιών πρέπει το υλικό κάθε στρώσεως να αναμοχλεύεται και να διαβρέχεται ομοιόμορφα 

ώσπου να επιτευχθεί η βέλτιστη υγρασία η οποία πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμπυκνώσεως. 

Σε περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχομένη υγρασία είναι μεγαλύτερη της βέλτιστης, τότε με 

αναμόχλευση και αερισμό με τη βοήθεια ειδικών μηχανικών μέσων θα επιδιώκεται ο υποβιβασμός της 

περιεχομένης υγρασίας μέχρι τη βέλτιστη. 

Επίσης απαγορεύεται να εκτελεσθεί επίχωση σε τάφρους των οποίων το έδαφος έχει μαλακώσει από βροχή. Κατά 

τη διάρκεια λοιπόν συνεχούς βροχοπτώσεως απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών επιχώσεως. 
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Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά και η προσέγγιση των προϊόντων εκσκαφής μέχρι των χειλέων θα 

εκτελείται γενικά με μηχανικά μέσα και επικουρικά δια χειρών. 

Εν συνεχεία τα προϊόντα εκσκαφής θα διαστρωθούν σε στρώση χαλαρού πάχους περίπου 0,25 μ. Το πάχος θα είναι 

μικρότερο όταν τα εδάφη είναι συνεκτικά. Ανοχή στο πάχος της στρώσεως θα υπάρχει ανάλογα με τη φύση του 

εδάφους, το είδος του μηχανήματος συμπυκνώσεως, του αριθμού των διαδρομών και κρούσεων. Πάντως σε καμία 

περίπτωση το χαλαρό πάχος της προς συμπύκνωση στρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 0,40 μ. 

Η συμπύκνωση κάθε στρώσεως θα γίνεται δια χειρών μόνο για 2-3 στρώσεις υπεράνω του αγωγού δηλ. ως ύψος 

περίπου 0,75 μ. ανάλογα και με το είδος του αγωγού και την αντοχή του σε κρούσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δίνεται στην επίχωση και συμπύκνωση στις θέσεις αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Τυχόν βλάβη αυτών που 

θα παρουσιασθεί κατά την επίχωση αργότερα εξαιτίας υποχωρήσεως του οδοστρώματος βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Οι υπόλοιπες στρώσεις θα συμπυκνώνονται υποχρεωτικά με μηχανικά μέσα, οδοστρωτήρες, μηχανήματα 

κρούσεως, τα οποία πάντως δεν θα βλάπτουν την ασφάλεια του αγωγού. Ο βαθμός συμπυκνώσεως θα είναι 

τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR. 

Ακαταλληλότητα του υλικού επιχώσεως ή αστοχία της συμπύκνωσης οδηγεί σε σημαντικές κινήσεις και καθιζήσεις, 

οι οποίες προστίθενται στις πρωτογενείς μετακινήσεις λόγω εκσκαφής και ανακούφισης των εδαφικών τάσεων που 

αυξάνονται δραματικά με την πάροδο του χρόνου. 

Διευκρινίζεται ότι τα δοκίμια συμπυκνώσεως που θα παίρνονται από θέση και βάθος οριζόμενα από την Επίβλεψη 

(πάντως όχι επιφανειακά) θα παίρνονται μόλις τελειώσει η κατασκευή της στρώσεως στη θέση αυτή και όχι με την 

εκ των υστέρων διάνοιξη οπών. Η Επίβλεψη πάντως έχει το δικαίωμα και μετά το πέρας των εργασιών να 

προσδιορίζει θέση και βάθος λήψεως νέων δοκιμίων επιχώσεως. 

Επισημαίνεται ότι υποχώρηση των ορυγμάτων είναι απαράδεκτη και αν δεν αποφευχθεί, η κακοτεχνία θα 

αποκαθίσταται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις λεπτομερείς εντολές της Επιβλέψεως. 

 

6.4 Επιμέτρηση – Πληρωμή 

Επιμετράται σε κυβικά μέτρα ο πραγματικός όγκος συμπυκνωμένου  υλικού. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες διαλογής, ανασκαφής, φορτοεκφορτώσεως, προσεγγίσεως, 

εκρίψεως, διαστρώσεως, διαβροχής με την αξία του ύδατος συμπυκνώσεως ανά στρώσεις και κάθε σχετική 

δαπάνη για την πλήρη αποπεράτωση της επιχώσεως, όπως παραπάνω καθώς και η απομάκρυνση τυχόν 

πλεονασμάτων. 
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7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 (Τ.Π. 7) - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Τ.Π. 0 - 150 

7.1 Αντικείμενο 

Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. 0-150 θα κατασκευάζονται οπουδήποτε προβλέπεται από την 

Τεχνική Περιγραφή ή τα σχέδια της μελέτης. 

 

7.2 Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή 

Ισχύει η Π.Τ.Π. 0-150 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. 

 

7.3 Εκτέλεση των επιχώσεων 

Η επίχωση των τεχνικών έργων μπορεί να γίνει όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει την απαιτούμενη αντοχή. Η επίχωση 

των τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων ή οποιονδήποτε κατασκευών μπορεί να γίνει μετά τη σύνδεση των αγωγών 

αφού θα έχει προηγηθεί η δοκιμή στεγανότητας. Επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε επίχωση σε αφανή 

εργασία πριν από τον έλεγχο και την παραλαβή από την Επίβλεψη. 

Η παραλαβή αυτή θα γίνεται με εγγραφή της Επιβλέψεως στο ημερολόγιο του έργου που θα αναφέρει ότι είδε τις 

αφανείς αυτές εργασίες και δεν εξομοιούται με ποιοτική παραλαβή. Ο Ανάδοχος θα καλεί την Επίβλεψη να κάνει 

την εγγραφή αυτή και όλη η διαδικασία (έλεγχος κτλ.) θα γίνεται με μεριμνά του. 

Η επίχωση θα γίνεται σε ξερό όρυγμα, ενώ το υλικό θα έχει την βελτίστη υγρασία. Το υλικό θα διαστρώνεται και θα 

συμπυκνώνεται κατά στρώσεις πάχους 0,25 μ. Στη θέση του αγωγού και περίπου 2-3 στρώσεις (δηλ. συνολικά περ. 

0,75 μ.) υπεράνω της στέψεως του αγωγού, η συμπύκνωση θα γίνεται με χειροκίνητους κόπανους υπεράνω της 

στάθμης αυτής η συμπύκνωση γίνεται υποχρεωτικά με μηχανικά μέσα τα οποία πάντως δεν θα βλάπτουν την 

ασφάλεια του αγωγού. Προσοχή θα δίνεται στη συνεχή διατήρηση της βελτίστης υγρασίας. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στην επίχωση και συμπύκνωση στις θέσεις αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 

Τυχόν βλάβη αυτών που θα παρουσιασθεί κατά την επίχωση ή αργότερα εξαιτίας υποχωρήσεως του 

οδοστρώματος βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ανοχή στο πάχος της στρώσεως θα υπάρχει ανάλογα με το είδος του μηχανήματος συμπυκνώσεως, του αριθμού 

διαδρομών και κρούσεων. Πάντως σε καμία περίπτωση το χαλαρό πάχος της προς συμπύκνωση στρώσεως δεν θα 

υπερβαίνει τα 0,50 μ. 

Ακαταλληλότητα του υλικού επιχώσεως, ή αστοχία της συμπύκνωσης οδηγεί σε σημαντικές κινήσεις και 

καθιζήσεις, οι οποίες προστίθενται στις πρωτογενείς μετακινήσεις λόγω εκσκαφής και ανακούφισης των εδαφικών 

τάσεων που αυξάνονται δραματικά με την πάροδο του χρόνου. 

Ο βαθμός συμπυκνώσεως θα είναι τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR. 

Διευκρινίζεται ότι τα δοκίμια συμπυκνώσεως που θα παίρνονται από θέση και βάθος οριζόμενα από την Επίβλεψη 

(πάντως όχι επιφανειακά) θα παίρνονται μόλις τελειώσει η κατασκευή της στρώσεως στη θέση αυτή και όχι με την 

εκ των υστέρων διάνοιξη οπών. Η Επίβλεψη πάντως έχει το δικαίωμα και μετά το πέρας των εργασιών να 

προσδιορίζει θέση και βάθος λήψεως νέων δοκιμίων επιχώσεως. 
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Επισημαίνεται ότι και η παραμικρή υποχώρηση των ορυγμάτων είναι απαράδεκτη και, αν δεν αποφευχθεί, η 

κακοτεχνία θα αποκαθίσταται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις λεπτομερείς εντολές της 

επιβλέψεως. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που εμφανισθεί υποχώρηση μετά την κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα, 

η κακοτεχνία θα αποκαθίσταται με δαπάνη του αναδόχου και απομάκρυνση του ασφαλτικού τάπητα σύμφωνα με 

την αντίστοιχη προδιαγραφή, εν συνεχεία σωστή συμπύκνωση και ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα, 

απαγορευμένης ρητώς της συμπληρώσεως με ασφαλτικό του τμήματος που έχει υποχωρήσει. 

 

7.4 Επιμέτρηση – πληρωμή 

Επιμετράται σε κυβικά μέτρα ο πραγματικός όγκος συμπυκνωμένου υλικού. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, προσέγγιση, έκκριψη, 

διάστρωση, διαβροχή με την αξία του ύδατος συμπυκνώσεως ανά στρώσεις και κάθε σχετική δαπάνη για την 

πλήρη αποπεράτωση της επιχώσεως όπως παραπάνω καθώς και την απομάκρυνση των τυχόν πλεονασμάτων. 
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8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 (Τ.Π. 8) - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΜΟ 

8.1 Γενικά στοιχεία και ποιότητα υλικών 

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή έχει αντικείμενο την εξεύρεση, προσκόμιση, διάστρωση και συμπύκνωση άμμου, 

κάτω από τους σωληνωτούς αγωγούς, καθώς και στις υποβάσεις τους για την επιτυχία εγκιβωτισμού προστασίας.  

 

8.2 Εκτέλεση κατασκευής 

 Η άμμος στηρίξεως και εδράσεως κυκλικών αγωγών πρέπει να συμπυκνώνεται με επιμέλεια για την επίτευξη 

ομοιόμορφου εδράσεως, με σκοπό την απαιτούμενη αντοχή των έργων. 

 Η συμπύκνωση θα γίνεται συνάμα και από τις δύο μεριές του αγωγού για την αποφυγή οποιασδήποτε 

μετακινήσεώς του. Για το λόγο αυτό απαιτείται η χρησιμοποίηση ειδικών κοπάνων που μπορούν, εξαιτίας του 

καμπύλου σχήματός τους, να πετύχουν καλή πλευρική συμπύκνωση και στις δύο μεριές του σωλήνα. Κατά την 

πλευρική αυτή συμπύκνωση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν φθορές στους αγωγούς. Κατά 

συνέπεια οι κόπανοι θα είναι κατασκευασμένοι από μαλακό υλικό (ξύλινοι, ελαστικοί κτλ.) με ομαλές τις άκρες 

τους. 

 Οι θέσεις στις οποίες θα εκτελεσθούν επιχώσεις με άμμο εκτός από αυτές που δεν περιέχονται στη μελέτη, 

θα υποδείχνονται από την Υπηρεσία επιβλέψεως προς τον ανάδοχο εργολάβο, που είναι υποχρεωμένος στην πιστή 

εφαρμογή των εντολών. 

 

8.3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

 Η επιμέτρηση των επιχώσεων με άμμο στους αγωγούς θα γίνεται για τον συμβατικό αριθμό των κυβικών 

μέτρων άμμου που διαστρώθηκε και συμπιέστηκε δηλαδή με βάση τις τυπικές διατομές όπως φαίνονται στα 

σχέδια. 

 Στην περίπτωση πληρώσεως τεχνικών έργων η επιμέτρηση γίνεται κατά κυβικά μέτρα προσκομιζόμενης 

άμμου πολλαπλασιασμένης με τον συντελεστή 100/95 με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός όγκος δεν θα είναι 

μεγαλύτερος από τις πραγματοποιούμενες πληρώσεις των τεχνικών έργων όπως δίνονται στη μελέτη του έργου. 

 Η πληρωμή των παραπάνω μετρημένων κυβικών μέτρων, θα γίνεται με την αντίστοιχη συμβατική τιμή 

μονάδος, που αποτελεί ολοκληρωτική αποζημίωση για τα υλικά, τις εγκαταστάσεις, τα εφόδια, μηχανήματα και 

μεταφορικά μέσα, καθώς και για κάθε εργασία διαστρώσεως, κοπανίσματος κτλ. 
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9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 (Τ.Π. 9) - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

9.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής (ή 

καθαιρέσεων) είτε για την απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους που θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, είτε για την κατασκευή επιχώσεων σε άλλες θέσεις του έργου. Σε αυτήν την προδιαγραφή αναφέρεται 

και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων που προέρχονται από καθαιρέσεις ή αποξηλώσεις 

πλακοστρώσεων ή κρασπέδων, από καθαιρέσεις οδοστρωμάτων και κατασκευών από σκυρόδεμα ή λιθοδομών. 

 

9.2 Εκτέλεση των εργασιών 

Οι φορτοεκφορτώσεις των προς μεταφορά προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται είτε με μηχανικά μέσα, είτε με τα 

χέρια όταν τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να πλησιάσουν ή όταν η ποσότητα των υλικών δεν είναι μεγάλη για να 

δικαιολογήσει τη μετάβαση φορτωτικού μηχανήματος. Στην εργασία εκφόρτωσης δεν περιλαμβάνεται η 

διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους και με τρόπο που εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και 

η δαπάνη της οποίας πληρώνεται ιδιαιτέρως. 

Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα 

επειδή η αμοιβή για αυτές τις εργασίες περιλαμβάνεται στην τιμή της εκσκαφής. 

Η απόσταση μεταφοράς θα λογίζεται με το συντομότερο δρόμο. 

 

9.3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των προϊόντων εκσκαφής για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς θα γίνεται σε σωρούς ή 

στο αυτοκίνητο και θα πληρώνεται για μεν τη φορτοεκφόρτωση σε κυβικά μέτρα (m
3
) με το αντίστοιχο άρθρο του 

Τιμολογίου για δε τη μεταφορά σε κυβοχιλιόμετρα (m
3
km) με την αντίστοιχη τιμή μονάδας και τους Γενικούς 

Όρους του Τιμολογίου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθυστέρηση των μεταφορικών μέσων (σταλία). 

Αυτές οι τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούμενων 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 (Τ.Π. 10) - ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

10.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην τοποθέτηση ξυλοζεύξεων αντιστήριξης στις παρειές των 

ορυγμάτων για την τοποθέτηση αγωγών ή την κατασκευή τεχνικών έργων στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 

καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των παρειών του ορύγματος. 

 

10.2 Εκτέλεση της εργασίας - Υλικά 

Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος 

σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας. Ο τρόπος και η πυκνότητα των ξυλοτύπων προτείνονται από τον Ανάδοχο 

και εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, όπως και η ανάγκη για την αντιστήριξη των παρειών. Στην 

περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώνει άμεσο κίνδυνο καταπτώσεων προβαίνει σε αντιστηρίξεις και χωρίς την 

έγκριση του Επιβλέποντα μηχανικού, ο οποίος όμως εκ των υστέρων θα κρίνει εάν είναι δικαιολογημένη ή όχι αυτή 

η ενέργεια του Αναδόχου. Αυτό ισχύει γιατί γενικά ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε κατάπτωση παρειάς 

ορύγματος με ή χωρίς ξυλοζεύξεις αντιστήριξης, με οποιεσδήποτε συνθήκες και αν έγινε καθώς και για τις 

συνέπειές της (εργατικά ατυχήματα, ζημιές σε τρίτους κτλ.) και είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις σχετικές 

αποζημιώσεις και να αποκαταστήσει τις βλάβες στα έργα αναλαμβάνοντας κάθε ποινική και αστική ευθύνη. 

Ο Επιβλέπων μηχανικός έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον ανάδοχο να τοποθετήσει πρόσθετες ξυλοζεύξεις ή να 

ενισχύσει τις υπάρχουσες, εάν το κρίνει απαραίτητο. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η διάθεση 

της απαιτούμενης ξυλείας και των άλλων υλικών (όπως μεταλλικά -αν χρειαστούν- καδρόνια και αντηρίδες 

κατάλληλης διατομής, σύνδεσμοι, ήλοι κτλ.), η κατασκευή των ξυλοζεύξεων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής 

και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, καθώς και η αποσύνδεση και απομάκρυνση για επαναχρησιμοποίηση 

των υλικών των ξυλοζεύξεων μετά το τέλος των εργασιών. 

 

10.3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα της σε επαφή με τις παρειές του 

σκάμματος επιφάνειας της ξυλείας. Για αυτό με μέριμνα του Αναδόχου θα τηρείται πρωτόκολλο με τα στοιχεία των 

εργασιών που θα προσυπογράφει ο Επιβλέπων μηχανικός, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη σύνταξη των 

επιμετρήσεων. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται βάσει της παραπάνω επιμέτρησης με την αντίστοιχη συμβατική αμοιβή του 

Τιμολογίου. Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των 

απαιτούμενων μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εφοδίων, υλικών και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των αντιστηρίξεων συμπεριλαμβανομένης της εργασίας που μπορεί να απαιτηθεί για την τμηματική 

αποσύνθεση και στη συνέχεια ανασύνθεση των ξυλοζευγμάτων, καδρονιών, αντηρίδων κτλ. προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η καταβίβαση στο όρυγμα των προς τοποθέτηση σωλήνων. 
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11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 (Τ.Π. 11) - ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ 

11.1 Αντικείμενο  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην άντληση υδάτων από τα ορύγματα των εκσκαφών που 

προορίζονται για την κατασκευή τεχνικών έργων και την εγκατάσταση των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης. 

Ο Ανάδοχος, για να αποφύγει τις τυχόν αντλήσεις είναι υποχρεωμένος να οργανώσει την εκτέλεση των έργων 

τεχνικά και χρονικά έτσι, ώστε τα υπόγεια νερά να οδηγούνται, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με φυσική ροή στους 

αποδέκτες τους. Κριτήριο για τη δυνατότητα απομάκρυνσης των υδάτων με ελεύθερη ροή είναι το υψόμετρο του 

πυθμένα του ορύγματος σε σχέση με τον αποδέκτη. Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει σχετική τεχνική μελέτη με τα 

απαιτούμενα έργα για την αποχέτευση με ελεύθερη ροή των υπόγειων υδάτων των ορυγμάτων και η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία να αποφασίσει σχετικά. Σημειώνεται ότι για τις πρόσθετες σχετικές εργασίες που προβλέπονται από 

αυτήν την τεχνική μελέτη, ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές του Τιμολογίου. 

 

11.2 Εκτέλεση των εργασιών 

Στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων δεν είναι δυνατή η διοχέτευση των υδάτων του 

σκάμματος με φυσική ροή εκτός ορύγματος απαιτούνται αντλήσεις. 

Για να είναι δυνατή και αποτελεσματική η άντληση των υδάτων θα πρέπει τα νερά να οδηγούνται μέσω του 

πυθμένα του σκάμματος σε ειδικά φρεάτια εκτός ή στην άκρη του ορύγματος όταν πρόκειται για κατασκευή 

αγωγών, από όπου θα γίνεται η άντληση. Οι παρειές των φρεατίων αυτών θα υποστηρίζονται με κατάλληλες 

ξυλοζεύξεις. 

Για την άντληση των υδάτων ο Ανάδοχος θα εγκαθιστά στο φρεάτιο αντλία κατάλληλης ιπποδύναμης η οποία θα 

λειτουργεί όσο χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ κατασκευή του έργου. Μετά το τέλος των εργασιών το 

φρεάτιο θα επιχωθεί σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να επενδύσει και να επικαλύψει το φρεάτιο με 

οπλισμένο σκυρόδεμα εφόσον κατά την κρίση του θεωρεί πιθανή τη χρησιμοποίησή του και στο μέλλον. 

Σημειώνεται ότι όλες οι εργασίες κατασκευής, διαμόρφωσης και επανεπίχωσης ή επένδυσης κάθε τέτοιου 

φρεατίου πληρώνονται στον ανάδοχο ιδιαιτέρως, με τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές του Τιμολογίου για κάθε 

ξεχωριστή εργασία. 

Στις περιπτώσεις που υπόγεια νερά εισρέουν μέσα στις τάφρους εκσκαφής για την τοποθέτηση των αγωγών είναι 

σκόπιμο η εκσκαφή να διακόπτεται κατά τμήματα ώστε να αποφεύγονται η ροή των υδάτων σε μεγάλη μήκη μέσα 

στην τάφρο και οι μεγάλες ποσότητες αντλούμενων υδάτων. Επίσης αν υπάρχουν υπόγεια νέρα στα θεμέλια των 

τεχνικών έργων στο τελευταίο στάδιο της εκσκαφής τους, η εκσκαφή αυτή θα γίνεται με μικρή κλίση και πάνω σε 

αυτή θα κατασκευάζεται λιθορριπή έτσι ώστε τα νερά που εισρέουν στο άνοιγμα να συγκεντρώνονται σε αβαθές 

φρεάτιο και η άντληση να γίνεται από αυτό. 

Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την προμήθεια και καλή λειτουργία όλων των αντλιών που χρησιμοποιούνται για την 

άντληση των υπογείων υδάτων. Επίσης θα φροντίζει ώστε η απομάκρυνση των νερών που αντλούνται και η 

διοχέτευσή τους στο φυσικό αποδέκτη να γίνεται με αποδεκτό από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία τρόπο, ώστε να μην 

εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων. Οι μικροκατασκευές που απαιτούνται για την ασφαλή 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 16 από  104 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2018\ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ\ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.docx 

απομάκρυνση των νερών δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αφού θεωρείται ότι οι εργασίες και τα εφόδια 

που απαιτούνται συμπεριλαμβάνονται στις τιμές μονάδας της προσφοράς τους. 

 

11.3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Οι αντλήσεις επιμετρούνται σε ώρες πραγματικής λειτουργίας των αντλιών ανεξαρτήτως τύπου και ιπποδύναμης 

της χρησιμοποιηθείσας αντλίας. 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τις πραγματικές ώρες λειτουργίας της κάθε αντλίας, που έχουν εγκαίρως 

επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία επίβλεψης με μέριμνα του Αναδόχου και τη συμβατική τιμή μονάδας του 

Τιμολογίου. Μεταγενέστερες αξιώσεις του Αναδόχου που αφορούν τις ώρες άντλησης δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων μέσων, 

εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. Στην τιμή μονάδας της ωριαίας άντλησης περιλαμβάνονται το 

ενοίκιο της αντλίας, η μεταφορά, εγκατάσταση, διάλυση και αποκομιδή της καθώς και το ημερομίσθιο του 

χειριστή. 

Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες λιπαντικών και καυσίμων, οι δαπάνες επισκευής, η αξία των ανταλλακτικών, η 

απόσβεση της αντλίας κτλ. Τέλος περιλαμβάνεται η ανά ώρα εργασίας (λειτουργίας της αντλίας) αναλογούσα 

δαπάνη για την ανόρυξη και ξυλόζευξη του φρέατος, η κατασκευή των τάφρων και κάθε είδους προσωρινών 

έργων, η απομάκρυνση του αντλούμενου ύδατος με κατάλληλες διατάξεις, η καλή επίχωση του φρέατος και η 

εξασφάλιση όλων των προσωρινών έργων μετά το τέλος των κατασκευών. 

Σε κάθε περίπτωση, εκτός της αποζημίωσης για τη λειτουργία των αντλιών ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση 

σε περίπτωση παρουσίας υδάτων μέσα στο όρυγμα, ούτε για δυσχέρειες στις εκσκαφές από λασπώδες ή υδαρές 

έδαφος. 
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12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 (Τ.Π.12) - ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

12.1 Αντικείμενο 

Πρόκειται για την αποσύνθεση και την ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα σε όση έκταση χρειασθεί για την 

κατασκευή των αγωγών ή των σχετικών τεχνικών έργων. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνεται 

σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια που συνοδεύουν τη Μελέτη. 

 

12.2 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παραπάνω, ισχύουν οι Π.Τ.Π. Α201, Π.Τ.Π. Α202, Π.Τ.Π. Α265. 

 

12.3 Εκτέλεση των εργασιών 

Για την κοπή και αποσύνθεση του ασφαλτικού χρωματίζονται πρώτα τα ακραία όρια κοπής στο πλάτος του 

ορύγματος. Τα όρια αυτά κόβονται με ειδικό ασφαλτοκόπτη με τροχό σε όλο το βάθος του ασφαλτικού 

οδοστρώματος. 

Εάν το υπάρχον ασφαλτικό οδόστρωμα έχει πάχος μεγαλύτερο των 10 εκατ. αποζημιώνεται ξανά η κοπή και 

αποσύνθεση των υπολοίπων στρώσεων 10 εκατ. ή κλάσματος αυτών. Εάν χρειασθεί γίνονται και ενδιάμεσες τομές 

με αεροσυμπιεστή. Η όλη εργασία θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η γραμμή κοπής της ασφάλτου να είναι απολύτως 

ευθύγραμμη. 

Εν συνεχεία και αφού κατασκευασθεί το έργο και γίνει συμπύκνωση της επιχώσεως σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές χρωματίζεται και κόβεται ξανά με ασφαλτοκόπτη με ευθύγραμμη και βαθιά κοπή, λωρίδα πλάτους 

20 έως 30 εκατ. εκατέρωθεν του χειλέων του ορύγματος. Η εργασία αυτή θα γίνει μόνο εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά στα σχέδια ή στη Τεχνική Περιγραφή της μελέτης. 

Σε περίπτωση αστοχίας κατά την κοπή ή μη καλής περιφράξεως του έργου (σύμφωνα με την ΕΣΥ και την ΤΠ1) με 

αποτέλεσμα την καταστροφή των χειλέων της αποσυνθέσεως, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την 

κοπή κατασκευάζοντας τις επιπλέον ποσότητες με δικές του δαπάνες. Πριν από την κατασκευή του ασφαλτικού 

τάπητα θα γίνει σχολαστικός καθαρισμός με σάρωθρο των παρειών των τομών του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα 

καθώς και όλου του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος. Ομοίως απομακρύνεται από τη βάση κάθε χαλαρό 

υλικό. 

Η βάση του οδοστρώματος, η οποία θα έχει συμπυκνωθεί με κατάλληλη διαβροχή μέχρις αρνήσεως, θα αφεθεί να 

στεγνώσει και μετά θα γίνει προεπάλειψη με κατάλληλο ασφαλτικό διάλυμα με ποσότητα 1,50 χλγ. ανά μ
2
 

επιφανείας. 

Το διάλυμα θα είναι τύπου ΜΕ-0 της Π.Τ.Π.Α201 παρασκευαζόμενο με αναλογία καθαρής ασφάλτου 80/100 προς 

φωτιστικό πετρέλαιο 60% προς 40%. 

Επίσης θα επαλειφθούν και τα χείλη του τμηθέντος οδοστρώματος με ασφαλτικό γαλάκτωμα ΑΕ-1 της Π.Τ.Π.Α202 

για την καλύτερη πρόσφυση του νέου ασφαλτικού με το παλαιό. 
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Εφόσον πρόκειται για κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάνω από άλλον τάπητα, θα προηγηθεί κατασκευή 

συγκολλητικής επαλείψεως της υφισταμένης ασφαλτικής επιστρώσεως με ασφαλτικό γαλάκτωμα ΑΕ-1 της Π.Τ.Π. 

Α202 σε ποσότητα 3 χλγ. ασφαλτικού γαλακτώματος ανά μ
2
. 

Εν συνεχεία θα κατασκευασθεί ο ασφαλτικός τάπητας με ασφαλτικό μίγμα της Π.Τ.Π. Α265 βαριάς κυκλοφορίας. 

Θα χρησιμοποιηθούν τα αναγκαία μηχανήματα και λοιπά υλικά και εργαλεία σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Α265, η δε 

συμπύκνωση θα γίνει μέχρι πλήρους αρνήσεως με τελικό πεπιεσμένο πάχος 5 εκατ. 

Διευκρινίζεται ότι η κατασκευή των ασφαλτικών θα γίνεται υποχρεωτικά με ΦΙΝΙΣΕΡ και μόνο όπου δεν χωράει να 

γίνει η κατασκευή με ΦΙΝΙΣΕΡ, αυτή γίνεται με ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ (όχι δια χειρών), και θα χρησιμοποιείται ο κατάλληλος 

οδοστρωτήρας. 

Προκειμένου περί περισσοτέρων από μία στρώσεων ασφαλτικού τάπητα, η κάθε στρώση θα κατασκευάζεται και 

θα συμπυκνώνεται χωριστά. 

Κατά την αποκατάσταση της ανωτάτης στρώσεως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να βρίσκεται αυτή στο ίδιο 

απολύτως επίπεδο με το υπάρχον ασφαλτικό καθώς και ειδική επιμέλεια ασφαλτεργάτου κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του νέου ασφαλτικού τάπητα, ώστε ο αρμός μεταξύ παλαιού και νέου ασφαλτικού να μη παρουσιάζει 

καμία ανωμαλία στην επιφάνεια και να είναι δυσδιάκριτος αν όχι αόρατος. 

 

12.4 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Επιμετρείται σε μ
2
 η κοπή και η αποσύνθεση του ασφαλτικού οδοστρώματος πάχους ως 20 εκατ. Εάν το υπάρχον 

ασφαλτικό οδόστρωμα έχει πάχος μεγαλύτερο των 20 εκ. αποζημιώνεται ξανά η κοπή και αποσύνθεση. Η εκσκαφή, 

η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ασφαλτικού αποζημιώνεται ιδιαιτέρως με τις αντίστοιχες τιμές του 

τιμολογίου. 

Η κατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος αποζημιώνεται σε τετραγωνικά μέτρα για κάθε στρώση 

συμπυκνωμένου πάχους 5 εκατ. με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι 

παραπάνω εργασίες. 

Τυχόν ποσότητες που θα κατασκευασθούν επί πλέον των εγκεκριμένων σχεδίων χωρίς εντολή ή έγκριση της 

επιβλέψεως ή ύστερα από επιδιόρθωση κακοτεχνίας κατά την κοπή, καταγράφονται μεν στο βιβλίο επιμετρήσεως 

αφανών εργασιών, αλλά περικόπτονται στην επιμέτρηση και στην πιστοποίηση. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 19 από  104 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2018\ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ\ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.docx 

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13 (Τ.Π. 13) – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

13.1 Γενικά 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στον τρόπο εκτέλεσης των τμημάτων του έργου από άοπλο, ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα και αφορά στην εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την παρασκευή, μεταφορά, 

διάστρωση, μόρφωση, συντήρηση και προστασία του σκυροδέματος σε υπαίθρια ή υπόγεια τεχνικά έργα, την 

κατασκευή του ξυλότυπου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή τις εντολές της Υπηρεσίας. Στην Προδιαγραφή 

αυτή περιλαμβάνονται οι κανόνες και διατάξεις για την παρασκευή και διάστρωση σκυροδέματος της επιθυμητής 

κατηγορίας και των υλικών και μέσων που απαιτούνται γι’ αυτό. 

 

13.2 Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 

Η κατασκευή όλων των έργων από σκυρόδεμα θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή και τους 

ακόλουθους κανονισμούς όπως έχουν εγκριθεί, συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί μέχρι την ημέρα δημοπράτησης: 

α) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 97 (ΦΕΚ 315Β/17-04-97) 

β) Σχετικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ και οι ειδικές προδιαγραφές ΣΚ που αυτός αναφέρει. 

γ) Κανονισμός Τσιμέντων (Π.Δ. 244/29-2-80, ΦΕΚ 69Α/28-3-80). 

δ) Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή οικοδομικών έργων από σκυρόδεμα (ΦΕΚ 227Β/28-3-1995). 

ε) Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΝΕΑΚ) της απόφασης (ΦΕΚ 534Β/20-6-95). 

Συμπληρωματικά και εφόσον δεν αντίκεινται με τα παραπάνω ισχύουν και οι τελευταίες εκδόσεις των Γερμανικών 

Κανονισμών DIN 1045 (για συμπληρωματικό έλεγχο), DIN 1047, DIN 1048 και DIN 4226 καθώς και BS 8007 

(Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα για τη συγκράτηση υγρών). 

 

13.3 Ορισμοί 

Ανάλογα με τη θέση παραγωγής και τη χρησιμοποίηση το σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται σε: 

α. Εργοταξιακό σκυρόδεμα: Παρασκευάζεται από υλικά που συντίθενται και αναμιγνύονται σε σταθερό 

αναμικτήρα στο εργοτάξιο. 

β. Έτοιμο σκυρόδεμα: Παρασκευάζεται από υλικά που συντίθενται και αναμιγνύονται σε εγκατάσταση μακριά 

από τον τόπο χρησιμοποίησης. Η μεταφορά του γίνεται με κατάλληλα οχήματα και είναι έτοιμο για 

διάστρωση. Ανάλογα με τη μέθοδο ανάμιξης, το έτοιμο σκυρόδεμα μπορεί να αναμιχθεί σε μόνιμες ειδικές 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου, μερικά σε μόνιμες εγκαταστάσεις και μερικά σε οχήματα-αναμικτήρες και 

τέλος καθ’ ολοκληρία σε ειδικά οχήματα αναμικτήρες. 

Επίσης το σκυρόδεμα κατατάσσεται σε κατηγορίες σύμφωνα με την χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου (fck) και την 

χαρακτηριστική αντοχή κύβου (fck, cube) το οποίο παρασκευάζεται και φυλάσσεται σύμφωνα με τους «Ελληνικούς 

Κανονισμούς εκτελέσεως έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος» και το οποίο υπόκειται σε καταπόνηση θραύσης 28 

ημέρες μετά την κατασκευή του. 

Οι κατηγορίες σκυροδέματος, ανάλογα με την αντοχή του, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των 

έργων σύμφωνα με τις ενδείξεις των σχεδίων και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: 

C10/12, C12/16, C16/20, C20/25. 
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13.4 Υλικά παρασκευής σκυροδέματος 

13.4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Τα υλικά παρασκευής του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε το παραγόμενο σκυρόδεμα να 

αποκτήσει και να διατηρήσει τις απαιτούμενες ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι τα υλικά θα πρέπει να πληρούν 

ορισμένες απαιτήσεις ως προς τις χημικές και φυσικές ιδιότητές τους. Επίσης, η ποιότητά τους πρέπει να είναι 

σταθερή και τα υλικά θα πρέπει να προστατεύονται από επιβλαβείς προσμίξεις κατά τη μεταφορά και την 

αποθήκευση. Υλικά, όπως γύψος, ασβέστης, ψευδάργυρος ή υλικά που περιέχουν ζάχαρη, εισαγόμενα έστω και σε 

μικρές ποσότητες με τα υλικά παρασκευής του σκυροδέματος, μπορούν να έχουν δυσμενή επίδραση σε ουσιώδεις 

ιδιότητες του σκυροδέματος, όπως στην πήξη ή σκλήρυνση του τσιμέντου ή την ευστάθεια όγκου του 

σκυροδέματος. 

Το σκυρόδεμα θα αποτελείται από: 

- το τσιμέντο 

- τα αδρανή υλικά (άμμος και χαλίκια ή σκύρα) 

- το νερό ανάμιξης 

Επίσης είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και πρόσθετα ή πρόσμικτα σκυροδέματος για τη βελτίωση ορισμένων 

ιδιοτήτων του σκυροδέματος. 

Οι αναλογίες σύνθεσης των υλικών του σκυροδέματος θα καθορίζονται και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία και 

θα αποσκοπούν στην εξασφάλιση: 

1) Πλαστικότητας, εργασιμότητας και ομοιογένειας για την ικανοποιητική διάστρωση και συμπύκνωσή του. 

2) Προϊόντων με ανθεκτικότητα, αδιαπερατότητα και αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των έργων. 

 

13.4.2 Τσιμέντο 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 244/1980 «Περί κανονισμού 

τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα». 

Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο πρέπει υποχρεωτικά να φέρεται σε ειδικούς χάρτινους σάκους και να 

προστατεύεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης από υγρασία και επιβλαβείς προσμίξεις. Κατά 

την προσκόμιση τσιμέντου σε χαρτοσάκους θα πρέπει να υπάρχει ανέπαφη σφραγίδα ασφαλείας των χαρτοσάκων, 

ενώ η αποθήκευση να γίνεται χωριστά για κάθε προμήθεια τσιμέντου με τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε 

στιγμή η δειγματοληψία του και κατ’ ακολουθία ο εντοπισμός των αποτελεσμάτων της σε τελείως καθορισμένη 

ποσότητα. 

Οι αποθήκες χαρτοσάκων τσιμέντου πρέπει να είναι κλειστές αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση πρέπει να 

γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30 μ. ψηλότερα από το έδαφος, ώστε να μην 

κινδυνεύει το τσιμέντο από τις βροχές και την υγρασία. 

Το τσιμέντο που αποθηκεύεται στο ύπαιθρο, απορροφά από τον αέρα υγρασία και διοξείδιο του άνθρακα, 

σχηματίζει σβώλους και ελαττώνεται η ικανότητά του για σκλήρυνση. Τσιμέντο με λεπτή άλεση ή τσιμέντο με 

ταχεία ανάπτυξη αντοχής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο από την άποψη αυτή. Οι συνηθισμένοι χάρτινοι σάκοι δεν 
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παρέχουν επαρκή προστασία για παρατεταμένη αποθήκευση ακόμα και σε στεγασμένο χώρο, εκτός από πολύ 

ξηρές κλιματολογικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις αποθήκευσης τσιμέντου για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή σε 

συνθήκες μεγάλης υγρασίας απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος παρακολουθώντας την κατάσταση του τσιμέντου να βεβαιώνεται πριν από τη 

χρησιμοποίησή του ότι το τσιμέντο εξακολουθεί να ικανοποιεί τους κανονισμούς. Το ίδιο μπορεί να κάνει και η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Τσιμέντο που έχει υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία, ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, 

ώστε να μην διαλύονται με ελαφριά συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο. Ομοίως 

τσιμέντο μη σύμφωνο προς το Π.Δ. 244/1980 «Κανονισμός τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα» θα απομακρύνεται 

αμέσως από το εργοτάξιο. 

Οι ποσότητες τσιμέντου που προσκομίζονται στα εργοστάσια πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του 

εργοστασίου παραγωγής για τη συμφωνία των χαρακτηριστικών τους με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού 

Τσιμέντων (Π.Δ. 244/1980). 

Κάθε δαπάνη για τα πιστοποιητικά και τις εργαστηριακές δοκιμές θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

13.4.3 Αδρανή υλικά 

Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται για σκυροδέματα, αποτελούνται από φυσικά ή / και τεχνητά, θραυστά ή μη 

υλικά, με μεγέθη και σχήματα κόκκων κατάλληλα για την παραγωγή του σκυροδέματος. Οι κόκκοι μπορεί να είναι 

του αυτού περίπου ή διαφορετικού μεγέθους και να είναι πυκνής ή πορώδους δομής. Αδρανή, που αποτελούνται 

από κόκκους με πορώδη δομή και έχουν φαινόμενο ειδικό βάρος μικρότερο από 2.000 KG/M
3
, ονομάζονται 

ελαφρά αδρανή. Αδρανή, που έχουν φαινόμενο ειδικό βάρος σημαντικά μεγαλύτερο από 3.000 KG/M
3
, 

ονομάζονται βαριά αδρανή. Τα αδρανή μπορούν ακόμη να διακριθούν ανάλογα με τα υλικά από τα οποία 

προέρχονται, την κοκκομετρική τους διαβάθμιση, τη μέθοδο παραγωγής (φυσικά ή τεχνητά) ή ανάλογα με 

ορισμένες ιδιότητες με πρακτική σημασία, όπως σχήμα και επιφανειακή υφή των κόκκων, αν είναι θραυστά ή μη, 

αντοχή, ανθεκτικότητα κτλ. 

Οι κόκκοι των αδρανών πρέπει να έχουν κατά το δυνατό μορφή που να πλησιάζει προς τη σφαιρική ή κυβική. Η 

αντοχή του μητρικού πετρώματος πρέπει να είναι γενικά μεγαλύτερη από 650 χγρ./εκ
2
, ο δε έλεγχος να γίνεται 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 408. Όσον αφορά τα φυσικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αδρανών 

ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 του ΕΛΟΤ 408. 

Τα σκύρα ή τα χαλίκια θα πρέπει να δοκιμάζονται σε φθορά από τριβή και κρούση με τη μηχανή LOS ΑΝGELES 

σύμφωνα με την προδιαγραφή Α.S.T.M. C535 και C131. Προκειμένου για σκυροδέματα που υπόκεινται σε φθορά 

από τριβή και κρούση (οδοστρώματα, δάπεδα, τμήματα έργων που βρέχονται από νερό με φερτές ύλες κτλ.), υλικό 

που παρουσιάζει συντελεστή φθοράς κατά LOS ANGELES μεγαλύτερο από 40% πρέπει να απορρίπτεται. 

Τα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή σκυροδέματος αδρανή οφείλουν να μην επηρεάζουν δυσμενώς: 

- Τη διαδικασία της πήξης 

- Τη διαδικασία της σκλήρυνσης 

- Την αντοχή του σκυροδέματος 
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- Την ευστάθεια του όγκου και την κατάσταση της επιφάνειας του σκυροδέματος (ενδεχόμενο 

ψαθυροποίησης ή αποφλοίωσης σκυροδέματος). 

- Την προστασία του οπλισμού από διάβρωση κτλ. ή συνδυασμό των παραπάνω. 

Τα αδρανή δεν πρέπει να περιέχουν επιβλαβείς προσμίξεις και συγκεκριμένα: 

(1) Η περιεκτικότητα εύθρυπτων και μαλακών κόκκων στα αδρανή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσοστό 

3% κατά βάρος σε κάθε ένα κλάσμα αδρανών που προσκομίζεται χωριστά στον αναμικτήρα. 

(2) Σβώλοι αργίλου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ποσοστό 0,25% κατά βάρος σε κάθε ένα κλάσμα 

αδρανών που προσκομίζεται χωριστά στον αναμικτήρα. 

(3) Τεμαχίδια γαιανθράκων ή/και λιγνιτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ποσοστό 1% κατά βάρος σε κάθε 

ένα κλάσμα αδρανών που προσκομίζεται χωριστά στον αναμικτήρα. Σε περίπτωση ανεπίχριστου 

σκυροδέματος, το ποσοστό αυτό περιορίζεται σε 0,5%. 

(4) Κόκκοι κερατόλιθου με φαινόμενο ειδικό βάρος μικρότερο από 2.350 χγρ./Μ
3
 ή κόκκοι αποσαθρούμενοι 

μετά από πέντε κύκλους της δοκιμής «υγείας πετρώματος» δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ποσοστό 5% 

κατά βάρος σε κάθε ένα κλάσμα αδρανών, που προσκομίζεται χωριστά στον αναμικτήρα. Το ποσοστό αυτό 

περιορίζεται σε 1% σε περίπτωση σκυροδέματος εξαιρετικά εκτεθειμένου σε δυσμενείς καιρικές επιδράσεις. 

(5) Η άμμος δεν πρέπει να περιέχει οργανικές προσμίξεις, που να μπορούν να παρεμποδίσουν την πήξη και τη 

σκλήρυνση του σκυροδέματος, να χρωματίσουν την επιφάνεια του σκυροδέματος ή τέλος να προκαλέσουν 

τη διόγκωσή του. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κατά τη χρωματομετρική δοκιμή σύμφωνα με την 

προδιαγραφή A.S.T.M. C33. Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η καταλληλότητα του αδρανούς 

ελέγχεται τελεσίδικα με τη δοκιμή «επιρροή οργανικών προσμίξεων σε λεπτόκοκκα αδρανή στην αντοχή 

κονιάματος», που θα γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή Α.S.Τ.Μ. C87. 

(6) Η άμμος πρέπει να μην περιέχει λεπτόκοκκες αργιλικές προσμίξεις σε τέτοιο ποσοστό, που να μπορεί να 

προκαλέσει μείωση της αντοχής του σκυροδέματος και της συνάφειας του οπλισμού, καθώς και ρηγμάτωση 

του σκυροδέματος κατά την αρχική φάση της σκλήρυνσής του. 

Όσον αφορά τη σχετική κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

σκυροδέματος ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 του «Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

’97» (ΦΕΚ 315Β/17-04-97). 

Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αδρανών που προέρχονται από 

τη θάλασσα, έστω και αν αυτά έχουν πλυθεί και υποστεί προηγούμενη θραύση. 

Τα αδρανή δεν πρέπει να ρυπαίνονται από άλλα υλικά κατά τη μεταφορά και αποθήκευση. Αδρανή με διαφορετική 

κοκκομετρική διαβάθμιση ή διαφορετικού είδους που παραδίδονται ξεχωριστά, δεν θα πρέπει να ανακατεύονται 

από απροσεξία. Επίσης θα πρέπει να παρεμποδίζεται ο διαχωρισμός των αδρανών σε κόκκους με διαφορετικό 

μέγεθος. 

 

13.4.4 Νερό ανάμιξης 

Νερό ανάμιξης ονομάζεται η ποσότητα του νερού που προστίθεται στον αναμικτήρα για την παρασκευή του 

σκυροδέματος. Δεν συμπεριλαμβάνεται επομένως κάθε άλλη ποσότητα νερού, που τυχόν θα υπάρχει στα αδρανή 
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και στα πρόσθετα. Το νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάμιξη, πρέπει να μην περιέχει επιβλαβείς ουσίες 

σε ποσότητα τόση, ώστε να διαταράξει την ενυδάτωση του τσιμέντου ή να παραβλέψει ιδιότητες του 

σκυροδέματος ή να ελαττώσει την προστασία του οπλισμού από διάβρωση. Γενικά, τα αναγνωρισμένα πόσιμα 

νερά είναι κατάλληλα. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του σχεδίου προδιαγραφής 

ΕΛΟΤ 345. Νερά που περιέχουν λάδια, λίπη ή ζάχαρη είναι ακατάλληλα. Νερά που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε 

χημικά οξέα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το θαλασσινό νερό, σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, 

απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για την ανάμιξη του σκυροδέματος. 

 

13.4.5 Σκυρόδεμα 

13.4.5.1 Κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα κατατάσσεται σε κατηγορίες αντοχής ανάλογα με τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου ηλικίας 28 

ημερών που γίνεται κατά τον ποιοτικό έλεγχο του σκυροδέματος, οι οποίες είναι: C10/12, C12/16, C16/20, C20/25, 

C25/30, C30/37.  

Σαν ονομαστική αντοχή, που προδιαγράφεται στις μελέτες έργων από σκυρόδεμα, ορίζεται εκείνη η θλιπτική 

αντοχή κάτω από την οποία αναμένεται να βρεθεί το πολύ το 5% από τις αντοχές δοκιμίων του υπόψη 

σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, θα πρέπει να έχει θλιπτική αντοχή μεγαλύτερη 

από την ονομαστική αντοχή και αυτή ονομάζεται αιτούμενη αντοχή. Η αιτούμενη αντοχή αναφέρεται σε δοκιμή σε 

θλίψη σύμφωνα με τον «Ελληνικό Κανονισμό εκτελέσεως έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος». 

Οι τρεις κύβοι μιας παρτίδας (παρτίδα ορίζεται η ποσότητα του σκυροδέματος που παράγεται με τις ίδιες βασικές 

συνθήκες και υποβάλλεται σε ιδιαίτερη αξιολόγηση και εκτίμηση) πρέπει να προέρχονται από τρία διαφορετικά 

μίγματα. Στην περίπτωση έτοιμου σκυροδέματος οι τρεις κύβοι θα πρέπει αν είναι δυνατό, να προέρχονται από 

διαφορετικές παραδόσεις της ίδιας κατηγορίας αντοχής. 

 

13.4.5.2 Εργάσιμο νωπού σκυροδέματος 

Το νωπό σκυρόδεμα για να μπορεί να προσκομισθεί, να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί σωστά, πρέπει να έχει τις 

κατάλληλες ιδιότητες ρευστότητας, συμπυκνωσιμότητας και αναμομικτικότητας, οι οποίες συνθέτουν τη γενική 

ιδιότητα, που λέγεται «εργάσιμο». Το εργάσιμο πρέπει να εκλέγεται έτσι, ώστε το σκυρόδεμα να μπορεί να 

διαστρωθεί χωρίς να απομιγνύεται και να συμπυκνωθεί πρακτικά τέλεια με τα διαθέσιμα μέσα συμπύκνωσης, 

ακόμη και στην περίπτωση πυκνού οπλισμού. Το εργάσιμο εξαρτάται από τη σύνθεση του σκυροδέματος και 

ιδιαίτερα από την ποσότητα του νερού, τη λεπτότητα και ποσότητα του λεπτόκοκκου υλικού, καθώς και από την 

κοκκομετρική διαβάθμιση και το είδος των αδρανών υλικών. 

Το εργάσιμο μπορεί να επηρεασθεί από ορισμένα πρόσθετα υλικά. Γενικά το ημίρευστο και ιδιαίτερα το ρευστό 

σκυρόδεμα έχουν τάση απόμιξης, δηλαδή διαχωρισμού των χονδρόκοκκων αδρανών από το κονίαμα. Στις 

περιπτώσεις, που χρειάζεται ρευστό σκυρόδεμα, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό ένα 

κατάλληλο ρευστοποιητικό. 
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Επειδή δεν υπάρχει σχέση γενικά αποδεκτή, που να συνδέει τις τιμές των διαφόρων μεθόδων μέτρησης του 

εργάσιμου, η μέθοδος που χρησιμοποιείται πρέπει να συμφωνείται προηγουμένως μεταξύ Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας και Αναδόχου. 

 

13.4.5.3 Περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα 

Το σκυρόδεμα πρέπει να περιέχει μια ορισμένη ποσότητα λεπτόκοκκων, για να έχει συνοχή και ικανοποιητικό 

εργάσιμο. Επαρκής ποσότητα λεπτόκοκκων είναι ιδιαίτερα ουσιώδης για σκυροδέματα, τα οποία μεταφέρονται σε 

μεγάλες αποστάσεις ή με τη βοήθεια σωλήνων, όταν προορίζονται για λεπτότοιχα στοιχεία, για δομικά στοιχεία με 

πυκνό οπλισμό και τέλος για στεγανά σκυροδέματα. Ως λεπτόκοκκα θεωρούνται πρακτικά όλα τα υλικά με 

διάμετρο κόκκου μικρότερη από 0,2 χλστ., από τα οποία εκείνα που αποτελούνται από κόκκους μικρότερους του 

0,1 χλστ. περίπου είναι τα πιο ενεργά. Στα λεπτόκοκκα λοιπόν περιλαμβάνονται το τσιμέντο, το λεπτόκοκκο υλικό 

των αδρανών και ενδεχομένως πρόσθετα λεπτοκοκκώδη υλικά. Γενικά μπορούμε να θεωρούμε ότι σε κάθε κυβικό 

μέτρο συμπυκνωμένου σκυροδέματος 1% πόροι επιπλέον ισοδυναμούν με 5 λίτρα όγκου λεπτόκοκκων. Γενικά τα 

λεπτόκοκκα πρέπει να περιορίζονται στην απολύτως απαραίτητη ποσότητα, γιατί αφενός η αύξηση των 

λεπτόκοκκων αυξάνει και την ανάγκη σε νερό, ενώ αφ’ ετέρου επηρεάζει δυσμενώς την ανθεκτικότητα του 

σκυροδέματος σε κύκλους ψύξης-απόψυξης, χημικές προσβολές και επιφανειακή φθορά. Σκυρόδεμα με ψηλό 

ποσοστό λεπτόκοκκων παρουσιάζει επίσης αυξημένες παραμορφώσεις από συστολή και ερπυσμό. 

 

13.4.5.4 Σύνθεση σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει τόσο τσιμέντο ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη θλιπτική αντοχή και 

αν πρόκειται για οπλισμένο σκυρόδεμα να προστατεύεται επαρκώς ο οπλισμός από τη διάβρωση. Γενικότερα το 

σκυρόδεμα πρέπει να έχει μελετηθεί και να παρασκευάζεται έτσι ώστε: 

- Να έχει ομοιογένεια 

- Να έχει την εργασιμότητα εκείνη που θα του επιτρέψει να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί ικανοποιητικά με 

τα διαθέσιμα μέσα στο εργοτάξιο και 

- Να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα, τη στεγανότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες οι οποίες 

προδιαγράφονται για το έργο. 

Οι απαιτούμενες αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέματος θα καθορίζονται από εργαστηριακή 

μελέτη σύνθεσης. Η μελέτη αυτή είναι υποχρεωτική για κάθε ποιότητα σκυροδέματος, όπως επίσης και για 

οποιοδήποτε σκυρόδεμα ειδικών απαιτήσεων (στεγανό σκυρόδεμα κτλ.). Δεν είναι υποχρεωτική για σκυρόδεμα 

υποστρώσεων, ισοπεδωτικών στρώσεων και άλλων βοηθητικών κατασκευών που δεν μετέχουν ουσιαστικά στη 

λειτουργία του κάθε έργου. 

Ο υπόχρεος για τη διενέργεια της μελέτης σύνθεσης και για την καταβολή της σχετικής δαπάνης ορίζεται από τη 

Σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικός όρος στη Σύμβαση, η σχετική δαπάνη 

βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. 

Όλα τα σχετικά με τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος αναφέρονται διεξοδικά στο άρθρο 5, παραγρ. 2 του 

«Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97» (ΦΕΚ 315Β/17-04-97). 
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Η μελέτη σύνθεσης πάντως μπορεί να παραλειφθεί ύστερα από σχετική αίτηση του Αναδόχου και έγκριση της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όταν χρησιμοποιείται έτοιμο σκυρόδεμα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ισχύει η μελέτη σύνθεσης που έχει γίνει από το εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέματος, σύμφωνα με τους όρους 

τους προδιαγραφόμενους στο πρότυπο ΕΛΟΤ 346. Διευκρινίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή απόλυτα υπεύθυνος 

για τη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος είναι ο Ανάδοχος του έργου. 

 

13.5 Ποιοτικός έλεγχος 

Όλες οι εργασίες σκυροδέματος υπόκεινται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, της οποίας το έργο θα 

πρέπει να διευκολύνεται από τον Ανάδοχο. Η αρμοδιότητα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα μέρη 

της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκομιζομένων υλικών κτλ. 

Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση, για την οποία 

κατασκευάσθηκε το έργο. 

Όλοι οι συστηματικοί έλεγχοι των υλικών, των μεθόδων κατασκευής και των τελειωμένων προϊόντων θα γίνονται 

από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εμφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε 

διάρκεια του κατασκευαζόμενου έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παραπάνω ελέγχους βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι έλεγχοι, που θα κάνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για 

οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για την έντεχνη κατασκευή του έργου. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί μέρους ειδικά θέματα ελέγχου, όπως 

προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και άλλα θέματα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, 

αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ. κατασκευή του έργου. 

Ο ποιοτικός έλεγχος συμπεριλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων, που παίρνονται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνει ελέγχους, για να εξασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι αποφάσεις. Ο ποιοτικός 

έλεγχος αποτελείται από δύο διαφορετικά αλλά αλληλοεξαρτώμενα μέρη, τον έλεγχο παραγωγής και τον έλεγχο 

συμμόρφωσης. Ο έλεγχος παραγωγής συμπεριλαμβάνει συνδυασμό ενεργειών και αποφάσεων, που λαμβάνονται 

κατά τη διάρκεια της παραγωγής για τον έλεγχο των εργασιών παραγωγής και για την εξασφάλιση των όρων των 

προδιαγραφών. 

Στους ελέγχους παραγωγής συμπεριλαμβάνονται: 

- Οι προκαταρκτικοί έλεγχοι πριν τις εργασίες παραγωγής για τη δυνατότητα ικανοποιητικής κατασκευής με τα 

διατιθέμενα υλικά, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους κατασκευής. 

- Οι έλεγχοι παραγωγής υλικών-συστατικών στην περίπτωση παραλαβής των υλικών στο εργοτάξιο. Στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται έτοιμο σκυρόδεμα δεν υπάρχει ανάγκη ελέγχου των υλικών στο εργοτάξιο 

αφού θεωρείται ότι ελέγχονται στο χώρο παρασκευής του σκυροδέματος. 

- Ο έλεγχος των υλικών πριν από τη χρήση τους για ενδεχόμενες ζημιές ή βλάβες που αυτά έχουν υποστεί από 

τότε που έγινε η παραλαβή τους στο εργοτάξιο. 

- Η επιθεώρηση πριν από τη σκυροδέτηση που αφορά τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωμάτων, την 

ομοιόμορφη επικάλυψη των καλουπιών με προϊόντα που διευκολύνουν το ξεκαλούπωμα, τη στεγανότητα 

των αρμών μεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων, τη συμφωνία των διαστάσεων των ξυλοτύπων με τα 
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κατασκευαστικά σχέδια, την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης, την 

επιφανειακή κατάσταση των οπλισμών, τη θέση και τη διάμετρο των οπλισμών καθώς και τη στερέωση και 

τις συνδέσεις τους όπως και την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την έγχυση και 

τη συμπύκνωση του σκυροδέματος. 

- Ο έλεγχος ανάμιξης, μεταφοράς και διάστρωσης του σκυροδέματος με δοκίμια που θα λαμβάνονται στον 

τόπο σκυροδέτησης. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης μικροποσοτήτων έτοιμου σκυροδέματος σε έργα 

δευτερεύουσας σημασίας είναι δυνατό, μετά από αίτηση του Αναδόχου και έγκριση από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, να παραληφθεί η επί τόπου του έργου λήψη δοκιμίων δοκιμαστικών μειγμάτων και να 

χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής του εργοστασίου παραγωγής του έτοιμου 

σκυροδέματος, υπό την απόλυτη όμως πάντοτε ευθύνη του Αναδόχου για τις τυχόν συνέπειες στην εκτέλεση 

και αποδοχή της κατασκευής. Η ακρίβεια, με την οποία επιτυγχάνεται η αναλογία των υλικών, πρέπει να 

ελέγχεται τακτικά. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος της μεταφοράς των υλικών στον 

αναμικτήρα, του χειρισμού του αναμικτήρα, και της ικανοποιητικής λειτουργίας των αυτόματων διατάξεων 

και των διατάξεων λειτουργίας. 

- Ο έλεγχος συντήρησης και σκλήρυνσης του σκυροδέματος για την διαπίστωση της εφαρμογής εγκεκριμένων 

μεθόδων για τη συντήρηση του σκυροδέματος. 

- Ο έλεγχος συμμόρφωσης και οι σχετικές δειγματοληψίες προδιαγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 13 του 

«Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97» (ΦΕΚ 315Β/17-04-97). 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να σταματά κάθε εργασία σκυροδέματος, αν ο Ανάδοχος δεν 

συμμορφώνεται προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών, που 

ισχύουν σε κάθε έργο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και τις συγκεκριμένες, για κάθε έργο, οδηγίες και 

εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διατάζει την κατεδάφιση οποιουδήποτε τμήματος έργου από 

σκυρόδεμα, το οποίο δεν θα είχε κατασκευαστεί σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους 

δημοπράτησης, ή θα είχε αποδειχθεί από κατάλληλους ελέγχους και δοκιμασίες όχι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις 

της μελέτης και τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωματικών υλικών 

ή ζημιών λόγω μη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Αυτή η κατεδάφιση θα γίνεται ακόμη και αν η 

ελαττωματική εργασία έγινε σε γνώση ή από αμέλεια της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου. 

Κάθε δαπάνη ή ζημιά από αυτή την κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της 

ελαττωματικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, με την οποία να τροποποιούνται 

οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

 

13.6 Παραγωγή Σκυροδέματος 

13.6.1 Μέτρηση υλικών 

Τα υλικά θα μετρούνται σε μέρη βάρους εκτός ειδικών περιπτώσεων που η μέτρηση μπορεί να γίνει σε μέρη 

όγκου. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του «Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97» (ΦΕΚ 

315Β/17-04-97). 
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Το τσιμέντο θα προστίθεται κατά βάρος με ακρίβεια ζύγισης +2% του βάρους του. Τέλος τα στερεά πρόσθετα σε 

σκόνη πρέπει να μετριούνται σε μέρη βάρους ενώ τα υγρά πρόσθετα σε μέρη βάρους ή όγκου. Κατά τα άλλα 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του «Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97». 

Για τον υπολογισμό του νερού ανάμιξης θα λαμβάνεται υπόψη η επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό 

που περιέχουν τα πρόσθετα, που θα αφαιρείται από την καθοριζόμενη ποσότητα του νερού ανάμιξης. Στην 

περίπτωση που δεν έχει γίνει ακριβέστερος υπολογισμός του βάρους της υγρασίας των πόρων των αδρανών, αυτή 

θα μπορεί να υπολογίζεται χονδρικά σαν ποσοστό ίσο προς 1% του βάρους των ξερών αδρανών. Κατά συνέπεια, 

στην περίπτωση αυτή θα υπολογίζεται η επιρροή της υγρασίας των αδρανών στην ποσότητα του νερού ανάμιξης, 

μόνο όταν η υγρασία τους είναι μεγαλύτερη από 1% του βάρους τους. Η ποσότητα νερού ανάμιξης που θα 

προστίθεται στο μίγμα, θα πρέπει να μετριέται με ειδική αυτόματη συσκευή μέτρησης προσαρμοσμένη στον 

αναμικτήρα του σκυροδέματος. 

 

13.6.2 Ανάμιξη σκυροδέματος 

Η ανάμιξη του σκυροδέματος θα γίνεται με μηχανικό αναμικτήρα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 

Β του προτύπου ΕΛΟΤ 346. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για πολύ μικρής σημασίας κατασκευές και για 

μικρούς όγκους σκυροδέματος, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει την ανάμιξη με τα χέρια, αφού 

εξασφαλισθούν επαρκείς συνθήκες ακρίβειας στη μέτρηση των αναλογιών των υλικών και στην ομοιομορφία του 

σκυροδέματος. Ο χρόνος ανάμιξης θα είναι εκείνος που αναγράφεται στις προδιαγραφές του αναμικτήρα και 

πάντως όχι μικρότερος από 1 λεπτό. Γενικότερα για την ανάμιξη του σκυροδέματος ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 6 του «Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97». 

 

13.6.3 Έτοιμο σκυρόδεμα 

Το έτοιμο σκυρόδεμα θα παραδίδεται με τη σύνθεση και το εργάσιμο που προβλέπονται από την προδιαγραφή 

του έργου. Οι ανοχές στην τιμή του εργάσιμου προβλέπονται στην παράγραφο 3.3 του ΕΛΟΤ 346 «Έτοιμο 

Σκυρόδεμα». Το σκυρόδεμα δεν πρέπει να έχει απομιχθεί και δεν πρέπει να έχει απαράδεκτα υψηλή ή χαμηλή 

θερμοκρασία. Ακόμη πρέπει να παραμένει εργάσιμο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τη 

διάστρωσή του. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της προσθήκης του νερού στο μίγμα και αποφόρτωσης του 

αυτοκινήτου, δεν πρέπει να είναι μεγάλος. Γενικά η αποφόρτωση των αυτοκινήτων-αναμικτήρων ή αυτοκινήτων-

αναδευτήρων πρέπει να γίνεται μέσα σε 90 λεπτά από την προσθήκη του νερού στο μίγμα, η αποφόρτωση δε 

κοινών αυτοκινήτων μέσα σε 45 λεπτά. 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης επιβραδυντικού ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά 20 λεπτά με την 

προϋπόθεση αυστηρότερου ελέγχου του εργάσιμου (βλέπε πρότυπο ΕΛΟΤ 346). 

Αν είναι πιθανό να συμβεί πρόωρη πήξη του τσιμέντου (π.χ. λόγω ζεστού καιρού), ο χρόνος ως την πλήρη 

αποφόρτωση πρέπει να είναι μικρότερος, εκτός αν ο χρόνος παραμονής του σκυροδέματος σε εργάσιμη 

κατάσταση επιμηκύνεται με κατάλληλα πρόσθετα. Αν ο χρόνος μεταφοράς προς το εργοτάξιο είναι μεγάλος, το 

νερό μπορεί να προστεθεί στο μίγμα λίγο πριν από την παράδοση. Σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται η 

εισαγωγή κάθε πρόσθετου πριν από την προσθήκη του νερού. 
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Σχετικά με το έτοιμο σκυρόδεμα πρέπει να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 346 «Το Έτοιμο Σκυρόδεμα». 

 

13.7 Μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση νωπού σκυροδέματος 

13.7.1 Μεταφορά σκυροδέματος 

Η χρήση οποιασδήποτε διάταξης μεταφοράς και τοποθέτησης του σκυροδέματος όπως κεκλιμένα επίπεδα, 

σωλήνες, χοάνες, πεπιεσμένος αέρας, αντλίες κτλ., θα εγκρίνονται εγγράφως από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Χοάνες, αύλακες πτώσης, σωλήνες κτλ. πρέπει να είναι από μέταλλο, να τηρούνται πάντοτε καθαρά και να 

πλένονται με άφθονο νερό κάθε μέρα μετά το τέλος της εργασίας, ώστε να μην παραμένει σκυρόδεμα για 

σκλήρυνση. Οι σωλήνες άντλησης δεν πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά, που να έχουν επιβλαβή επίδραση 

στο σκυρόδεμα (π.χ. σωλήνες αλουμινίου μπορεί να δημιουργήσουν φυσαλίδες υδρογόνου και να μειώσουν απ’ 

αυτό το λόγο την αντοχή του σκυροδέματος). 

Όπου υπάρχουν απότομες κλίσεις των μέσων μεταφοράς, πρέπει να προβλέπεται διακοπή τους κατά μικρά μήκη 

και αναστροφή των κεκλιμένων επιπέδων, ώστε να αποφεύγεται η διάσπαση του υλικού σε χονδρόκοκκο και 

λεπτόκοκκο. 

Γενικά επιτρέπεται μεταφορά του σκυροδέματος με κάδους. Σχετικά με την μεταφορά του σκυροδέματος είναι τα 

άρθρα 7 και 8 του «Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97». 

 

13.7.2 Διάστρωση σκυροδέματος 

Το εργοταξιακό σκυρόδεμα πρέπει να διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό μετά την ανάμιξή του, ώστε να μην 

ελαττώνεται το εργάσιμο και να μην μεταβάλλεται η σύνθεσή του. Ο χρόνος μεταξύ της τοποθέτησης νερού στον 

αναμικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει την μία ώρα το χειμώνα και τα 45 

λεπτά το καλοκαίρι. Το έτοιμο σκυρόδεμα θα πρέπει, αν είναι δυνατό, να διαστρώνεται αμέσως μετά την 

παράδοσή του στο εργοτάξιο. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος μεταξύ της τοποθέτησης νερού στον αναμικτήρα και της διάστρωσης 

του σκυροδέματος να υπερβαίνει τα ¾ του χρόνου έναρξης πήξης του τσιμέντου. Επίσης απαγορεύεται να 

προστίθεται νερό στο σκυρόδεμα μετά την απομάκρυνσή του από τον αναμικτήρα. 

Πριν από τη διάστρωση οποιασδήποτε ποσότητας σκυροδέματος θα πρέπει να γίνεται προσεκτικό καθάρισμα των 

ξυλοτύπων από διάφορα εναπομείναντα μικροϋλικά. Η διάστρωση του σκυροδέματος επιτρέπεται μετά την 

παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισμού από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού έχουν τοποθετηθεί οι 

σωληνώσεις, αγωγοί κτλ. που τυχόν προορίζονται να ενσωματωθούν στο σκυρόδεμα. Κατά τις εργασίες 

διάστρωσης του σκυροδέματος θα πρέπει να παρευρίσκονται, αν απαιτείται, σιδηρουργός για τη διευθέτηση των 

οπλισμών. 

Η διάστρωση του σκυροδέματος απαγορεύεται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη των +5 β. 

Κελσίου, χωρίς την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Επίσης απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέματος υπό 

βροχή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση όταν υπάρχει πιθανότητα αμέσως μετά από αυτήν ή κατά το 

πρώτο 24ωρο, να επακολουθήσει νεροποντή. 
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Το σκυρόδεμα δεν πρέπει να παθαίνει απόμιξη κατά τη διάστρωσή του. Γι’ αυτό το σκοπό τα κεκλιμένα επίπεδα 

που χρησιμοποιούνται για τη σκυροδέτηση ψηλών υποστυλωμάτων και τοίχων, πρέπει να καταλήγουν σε μικρή 

απόσταση από την επιφάνεια διάστρωσης. 

Η διάστρωση θα γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετάθεση του σιδηρού οπλισμού. Η πρόοδος της διάστρωσης 

πρέπει να έχει τέτοιο ρυθμό, ώστε η εργασία να είναι συνεχής και ομαλή, ως την πλήρη συμπλήρωση του τμήματος 

του έργου που έχει προκαθορισθεί και το σκυρόδεμα να είναι πάντοτε νωπό και με το εργάσιμο που έχει 

προκαθορισθεί. 

Η διάστρωση θα γίνεται σε ομοιόμορφες στρώσεις με πάχος που εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου συμπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός οριζοντίων αρμών εργασίας, η διάστρωση πρέπει να 

γίνεται αρκετά γρήγορα και η συμπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση των 

στρώσεων, χωρίς να παραμείνει ορατός κατασκευαστικός αρμός μεταξύ των στρώσεων. Κατά τα λοιπά, σχετικά με 

τη διάστρωση του σκυροδέματος ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του «Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος ’97». 

 

13.7.3 Συμπύκνωση σκυροδέματος 

Για τη συμπύκνωση του σκυροδέματος ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του «Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος ’97» και επί πλέον ισχύουν τα εξής: 

Η δόνηση του σκυροδέματος θα είναι εσωτερική εκτός αν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ορίσει διαφορετικά η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η συμπύκνωση με εσωτερικούς δονητές θα συμπληρώνεται με δόνηση με δονητές 

επιφανείας, όπου απαιτείται διαμόρφωση ομαλής επιφάνειας (οδοστρώματα, επιφανειακές πλάκες κτλ.). Ο 

Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθμό δονητών ώστε να γίνεται δυνατή η συμπύκνωση κάθε 

μίγματος αμέσως μετά την τοποθέτησή τους στους ξυλότυπους. Η δόνηση θα εφαρμόζεται στο σκυρόδεμα που 

έχει διαστρωθεί πρόσφατα. Οι εσωτερικοί δονητές θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από το σκυρόδεμα βραδέως και 

θα διατηρούνται κατά το δυνατό σε κατακόρυφη περίπου θέση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές διατομές, ή 

δύσκολα προσπελάσιμες). Η δόνηση θα έχει τέτοια διάρκεια και έκταση, ώστε να επέρχεται τέλεια συμπύκνωση 

του σκυροδέματος, αλλά δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από το κανονικό, γιατί τότε προκαλεί απόμιξη του 

σκυροδέματος. 

Η εφαρμογή των δονητών μέσα στη μάζα του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται κατά κανονικές αποστάσεις, ώστε η 

δόνηση να είναι ομοιόμορφη. Οι θέσεις που θα μπαίνουν οι δονητές, δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 

περισσότερο από το διπλάσιο της ακτίνας, ως την οποία η επιρροή της δόνησης γίνεται αισθητή με το μάτι. 

Η δόνηση πρέπει να συμπληρώνεται με ανάδευση του σκυροδέματος με ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους 

ξυλότυπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατό να φθάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ.) ώστε να προκύπτουν ομαλές 

επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεμα. 

 

13.7.4 Αρμοί εργασίας 

Αρμοί εργασίας σχηματίζονται εκεί, όπου για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρμοί αυτοί 

πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότεροι γιατί σ’ αυτούς η αντοχή εφελκυσμού και διάτμησης είναι μικρότερη και 

συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέματος στην περιοχή τους είναι μειωμένη. Ακόμη υπάρχει κίνδυνος από 
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κακή τεχνική στις θέσεις αυτές, το σκυρόδεμα να είναι υδατοδιαπερατό. Σε αυτή την περίπτωση η προστασία του 

οπλισμού σε διάβρωση είναι μειωμένη. Οι αρμοί εργασίας πρέπει να τοποθετούνται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε 

θέσεις όπου το σκυρόδεμα δεν έχει μεγάλες καταπονήσεις ή εκεί, όπου χρειάζεται ένας αρμός για άλλους λόγους. 

Διακοπή της εργασίας και διαμόρφωση κατασκευαστικών αρμών θα γίνεται, όταν και όπου προβλέπεται από τα 

σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Επίσης για να εξασφαλισθεί 

καλή σύνδεση μεταξύ του παλιού και νέου σκυροδέματος πρέπει πριν διαστρωθεί το νωπό σκυρόδεμα να 

απομακρυνθεί το σταθερό υπόστρωμα από υδαρή τσιμεντοπολτό, ώστε να παρουσιαστεί τραχεία επιφάνεια. 

Πρέπει επίσης το παλιό σκυρόδεμα να διαβραχεί ώστε να κορεστεί. Κατά τη διάστρωση όμως του νωπού 

σκυροδέματος η επιφάνεια του παλιού πρέπει να είναι στεγνή. 

Σημειώνεται ότι στα δομικά έργα από αδιάβροχο σκυρόδεμα πρέπει οι αρμοί διακοπής εργασίας να 

διαμορφώνονται υδατοστεγείς με τη χρήση κατάλληλων μονωτικών υλικών. 

 

13.8 Συντήρηση σκυροδέματος 

Το σκυρόδεμα, μέχρις ότου γίνει αρκετά σκληρό, πρέπει να προστατευθεί από εξωτερικές επιβλαβείς επιδράσεις 

όπως: 

- πρόωρη ξήρανση, ειδικά από ηλιακή ακτινοβολία και άνεμο 

- ξέπλυμα από βροχή και τρεχούμενο νερό 

- απότομη ψύξη κατά τις πρώτες μέρες 

- χαμηλή θερμοκρασία και παγετό 

- δόνηση ή κρούση που μπορεί να χαλαρώσει τη δομή του σκυροδέματος ή να επηρεάσει δυσμενώς τη 

συνάφεια με τον οπλισμό 

- επιρροή επιβλαβών χημικών ουσιών 

Τα ίδια ισχύουν και για το τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης των αρμών. 

Όσο γίνεται γρηγορότερα το σκυρόδεμα πρέπει να προστατευθεί από ξήρανση, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί 

επαρκής ενυδάτωση στην επιφάνεια και να αποφευχθούν βλάβες από πρόωρη και απότομη συστολή. 

Αν στη σύμβαση εκτέλεσης του έργου δεν προβλέπεται διαφορετικά και αν δεν προβλέπεται παγετός, θα γίνεται 

υγρή συντήρηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του «Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος» (ΦΕΚ 266 Β/9-5-1985). 

Στις θέσεις όπου η επικάλυψη με υφάσματα είναι αδύνατη, η συντήρηση θα γίνεται με ψεκασμό με υλικά που 

σχηματίζουν στεγανή μεμβράνη (CURING COMPOUND). Τα υλικά αυτά θα πρέπει να εγκριθούν από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Ειδικά για τις εσωτερικές 

επιφάνειες δεξαμενών τα υλικά αυτά θα είναι κατάλληλα για χρήση σε επαφή με πόσιμο νερό. 

Αν στη Σύμβαση εκτέλεσης του έργου δεν προβλέπεται διαφορετικά και αν δεν προβλέπεται παγετός, θα γίνεται 

υγρή συντήρηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 10 του «Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος ’97» (ΦΕΚ 315Β/17-04-97). 

Το σκυρόδεμα πρέπει να προστατεύεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή ή 

όταν χρησιμοποιείται βραδυσκληρυνόμενο τσιμέντο. Συνιστώνται μεγαλύτερες περίοδοι συντήρησης, όταν το 

σκυρόδεμα πρέπει να είναι στεγανό, ανθεκτικό σε ψύξη-απόψυξη, χημικές επιδράσεις και τριβή, ή όταν δεν πρέπει 

να έχει ρωγμές. 
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13.9 Ξυλότυποι 

Οι ξυλότυποι χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ορθογωνικών φρεατίων επίσκεψης στα οποία τοποθετούνται οι 

συσκευές ελέγχου του δικτύου ύδρευσης.  

 

13.9.1 Κατασκευή ξυλοτύπων 

Γενικά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος ’97. 

Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι στερεοί και συμπαγείς για να αποφεύγεται η απώλεια κονιάματος από το 

σκυρόδεμα και να διατηρηθεί η σωστή θέση, σχήμα και διαστάσεις της κατασκευής. Οι ξυλότυποι θα αφαιρούνται 

από το διαστρωμένο σκυρόδεμα χωρίς να δημιουργούνται κρούσεις ή δονήσεις στην κατασκευή. Θα πρέπει να 

προβλεφθούν ανοίγματα στα καλούπια για να είναι δυνατή η πρόσβαση των δονητών σε όλες τις περιοχές. 

Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγμένοι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση για την 

προετοιμασία των επιφανειών των αρμών πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεμα. 

Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, καλούπια θα τοποθετούνται για όλες τις κλίσεις τις μεγαλύτερες από 15 μοίρες ως 

προς την οριζόντια. 

Η σκυροδέτηση θα γίνεται απ’ ευθείας επάνω σε επιφάνειες εκσκαφής μόνο εκεί που δείχνουν τα σχέδια, εκτός 

εάν εγκριθεί διαφορετικά. Οι επιφάνειες εκσκαφής επάνω στις οποίες θα γίνει σκυροδέτηση θα είναι συμπαγείς 

χωρίς χαλαρά υλικά. Σε μη ικανοποιητικές επιφάνειες εκσκαφών με κλίση τουλάχιστον 1:2 (οριζόντια/κάθετη) θα 

πρέπει πριν τη σκυροδέτηση να προηγείται μία επάλειψη με αραιό διάλυμα τσιμεντοκονίας περιεκτικότητας 200 

kg τσιμέντου/m
3
, αμέσως μετά την εκσκαφή. 

Πριν τη σκυροδέτηση οι ξυλότυποι θα αλείφονται με κατάλληλο υλικό, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη συνάφειας 

με το σκυρόδεμα. Το υλικό αυτό θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

13.9.2 Αφαίρεση ξυλοτύπων 

Ο χρόνος αφαίρεσης των καλουπιών θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι 

μικρότερος από τον χρόνο που απαιτείται από τους κύβους, με όσο το δυνατόν ίδιες τις συνθήκες με αυτές του 

έργου που αντιπροσωπεύουν, να αναπτύξουν αντοχή δύο φορές την τάση στην οποία το τμήμα της κατασκευής 

πρόκειται να υποβληθεί και εν πάση περιπτώσει τουλάχστιον 10 Ν/mm
2
 ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

αποτελέσματα δοκιμών κύβου, οι περίοδοι που δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος ξυλοτύπου Ελάχιστος χρόνος πριν την αφαίρεση 

Κατακόρυφα καλούπια 3 ημέρες 

Οριζόντια καλούπια πλακών που καλύπτουν  ανοίγματα μεταξύ δοκών ή 

τοιχείων 
5 ημέρες 

Υποστυλώσεις πλακών 11 ημέρες 

Οριζόντια καλούπια δοκών 8 ημέρες 

Υποστυλώσεις πλακών που δεν καλύπτουν  ανοίγματα μεταξύ δοκών ή 

τοιχείων και  υποστυλώσεις δοκών 
21 ημέρες 

Σημείωση: Οι ελάχιστες αυτές περίοδοι μπορεί να χρειασθεί να αυξηθούν εάν η θερμοκρασία επιφανείας του σκυροδέματος 

κατά την περίοδο σκλήρυνσης ήταν χαμηλότερη από 6 C 
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Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την πρόωρη αφαίρεση των καλουπιών και ακόμη οποιαδήποτε μη αποδεκτή 

παρέκκλιση, λόγω συστολών και ερπυσμού, θα επιδιορθωθεί από τον Ανάδοχο με δική του επιβάρυνση. 

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία για το πότε προτίθεται να αφαιρέσει τα καλούπια. 

 

13.10 Επιμέτρηση – Πληρωμή 

Τα πάσης φύσεως σκυροδέματα του έργου, επιμετρώνται και πληρώνονται με βάση τις συμβατικές διατομές, όπως 

αυτές ορίζονται από τα σχέδια και τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης. 
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14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14 (Τ.Π. 14) - ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

14.1 Γενικά 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά τις χαλύβδινες ράβδους οπλισμού που τοποθετούνται μέσα στο σκυρόδεμα 

ώστε να προκύπτει το οπλισμένο σκυρόδεμα. Για το χαλύβδινο οπλισμό των κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ισχύουν τα αναφερόμενα στο DΙΝ 488 Μέρος 1 και στο DIN 1045. Η διάμετρος, η μορφή, οι μηχανικές 

ιδιότητες αντοχής και ο χαρακτηρισμός του χάλυβα σκυροδέματος πρέπει να ανταποκρίνονται απολύτως προς το 

DIN 488. 

Οι χάλυβες της Προδιαγραφής αυτής διέπονται από τους ακόλουθους κανονισμούς: 

- ΦΕΚ 315Β/17-04-97 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ’97 

- ΦΕΚ 534Β/20-6-95 Αντισεισμικός Κανονισμός 

- ΦΕΚ 227Β/28-3-95 Κανονισμοί για τη Μελέτη & Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα 

- ΕΛΟΤ 959 Χάλυβες Οπλισμένου Σκυροδέματος 

- ΕΛΟΤ 971 Συγκολλήσιμοι Χάλυβες Οπλισμένου Σκυροδέματος 

Οι χρησιμοποιούμενοι χάλυβες πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 και να είναι 

εφοδιασμένοι με τα ανάλογα πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες Κανονισμούς. 

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από το εργοστάσιο κατασκευής και θα αφορούν την ποιότητα και 

τις μηχανικές ιδιότητες. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών σε εγκεκριμένο εργαστήριο. Όλες οι 

σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971 ορίζουν τις εξής κατηγορίες χάλυβα: S220, S400, S500 και S400s και S500s όπου οι 

αριθμοί αντιστοιχούν στην χαρακτηριστική τιμή του ορίου διαρροής μετρούμενη σε kPa. Οι μηχανικές ιδιότητες 

τους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών και να πιστοποιούνται οι μηχανικές τους ιδιότητες από το 

εργοστάσιο κατασκευής. 

 

14.2 Τοποθέτηση οπλισμών 

Ο χάλυβας πριν να τοποθετηθεί στα έργα πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν συστατικά που πιθανόν να βλάψουν τη 

συνάφεια με το σκυρόδεμα όπως π.χ. ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκουριές. Επίσης οι οπλισμοί θα 

μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται με τρόπο που δεν θα επιτρέπει οξείδωση. 

Οι προκατασκευασμένοι κλωβοί και τα πλέγματα πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η παραμόρφωσή τους και η σχετική παραμόρφωση των οπλισμών. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται 

χωριστά ανά κατηγορία και διάμετρο. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της μορφής και της θέσης του οπλισμού που προβλέπεται στα 

σχέδια καθώς και στην καλή σύνδεση με σύρμα των συνεχών εφελκυόμενων ή θλιβόμενων χαλύβδινων ράβδων 

(κύριοι οπλισμοί) με τον οπλισμό διανομής και τους συνδετήρες. Περιπτώσεις αντικατάστασης της σύνδεσης με 

σύρμα από ηλεκτροσυγκόλληση αναφέρονται στο DIN 4099. Οι χαλύβδινες ράβδοι οπλισμού πρέπει να συνδέονται 

και να σχηματίζουν άκαμπτο σκελετό με υποθέματα τα οποία δεν παραβλάπτουν την προστασία του 

σκυροδέματος στη διάβρωση, ώστε να συγκρατούνται στην προβλεπόμενη θέση κατά τις εργασίες διάστρωσης και 

συμπύκνωσης του σκυροδέματος. Η απαιτούμενη επικάλυψη όλων των οπλισμών με σκυρόδεμα πρέπει να 
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εξασφαλίζεται με ανάρτηση των οπλισμών και χρησιμοποίηση καβαλέττων. Ιδιαίτερη επίσης προσοχή πρέπει να 

δίνεται στην πλευρική επικάλυψη των συνδετήρων, ενώ ο πάνω οπλισμός των πλακών και δοκών πρέπει να 

εξασφαλίζεται από βύθιση μέσα στο σκυρόδεμα. Οι απαιτούμενες επικαλύψεις θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια 

και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

Οι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται πυκνά από τη μάζα του σκυροδέματος. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 

ύφυγρου σκυροδέματος, οι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται με στρώμα πλαστικού σκυροδέματος και να 

επαλείφονται με γαλάκτωμα τσιμέντου το οποίο πρέπει να είναι απόλυτα νωπό κατά τη διάστρωση του 

σκυροδέματος. Τα μέτρα αυτά περιττεύουν αν το σκυρόδεμα συμπυκνώνεται με εσωτερικούς δονητές. Σε 

κατασκευές ελαφρού σκυροδέματος, οι οπλισμοί πρέπει να επιχρίζονται με τσιμέντο. 

Εφόσον δομικό στοιχείο με οπλισμό στην κάτω πλευρά του κατασκευάζεται απ’ ευθείας στο έδαφος (π.χ. πλάκα 

θεμελίωσης κτλ.) το έδαφος πρέπει να καλύπτεται προηγούμενα με στρώμα σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 5 

εκ. ή με μία ισοδύναμο εξομαλυντική στρώση. 

Πίνακες για την ελάχιστη επιτρεπόμενη επικάλυψη του σκυροδέματος συναρτήσει της διαμέτρου του οπλισμού και 

των συνθηκών περιβάλλοντος υπάρχουν στο DIN 1045. 

Οπλισμοί που έχουν κάμψεις, οι οποίες δεν φαίνονται στα σχέδια της μελέτης ή τα κατασκευαστικά σχέδια, δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

Οπλισμοί ενσωματωμένοι κατά ένα τμήμα με σκυρόδεμα που έχει σκληρυνθεί δεν πρέπει να καλύπτονται, εκτός αν 

η Υπηρεσία δώσει διαφορετικές οδηγίες. Η τοποθέτηση των οπλισμών θα γίνεται με ακρίβεια σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια. 

 

14.3 Αποστάσεις ράβδων οπλισμού 

Η ελεύθερη απόσταση παράλληλων ράβδων οπλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 εκ. και πάντως μεγαλύτερη 

από τη διάμετρο της ράβδου. Οι ράβδοι στις διπλές ράβδους συγκολλητών δομικών πλεγμάτων και οι ράβδοι 

οπλισμού που συνδέονται στην περιοχή των ενώσεων επιτρέπεται να εφάπτονται. Για ζεύξη ράβδων δομικών 

πλεγμάτων η ελεύθερη απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 εκ. και όχι μεγαλύτερη του (5-de) εκ. 

 

14.4 Καμπυλότης – Αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού 

Τα σχετικά με τις επιτρεπόμενες ελεύθερες διαμέτρους καμπύλωσης dβ για ημικυκλικά και ορθογωνικά άγκιστρα, 

αναβολείς, συνδετήρες όπως και τις καμπύλες κάμψης, των ράβδων του οπλισμού ορίζονται στην παράγραφο 18.2 

του DIN 1045. 

Επίσης όλα τα σχετικά με την αγκύρωση των ράβδων οπλισμού αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 18.3 του 

DIN 1045. 

 

14.5 Ενώσεις ράβδων οπλισμού 

Οι ενώσεις των εφελκυόμενων ράβδων οπλισμού είναι δυνατό να κατασκευάζονται με: 

α) υπερκαλύψεις με ή χωρίς ημικυκλικά ή ορθογωνικά άγκιστρα στα άκρα των ράβδων 

β) αναβολείς 
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γ) επισυγκολλητές εγκάρσιες ράβδους 

δ) συγκολλήσεις 

ε) κοχλιώσεις 

Ο αριθμός των ενώσεων των εφελκυόμενων οπλισμών για αύξηση του μήκους τους πρέπει να περιορίζεται στο 

ελάχιστο δυνατό. Οι ενώσεις αυτές είναι προτιμότερο να γίνονται στις περιοχές των ασθενέστερων ροπών και 

πάντως εκτός των περιοχών πλήρους εξάντλησης των διατομών του χάλυβα. Πρέπει να κατανέμονται κατά το 

δυνατό ομοιόμορφα μέσα στη διατομή σ’ όλη την περιοχή οπλισμού και να διατάσσονται κατ’ εναλλαγή στη 

διαμήκη διεύθυνση. 

Οι οπλισμοί δεν πρέπει να διακόπτονται στους αρμούς εργασίας. 

Για όλα τα σχετικά με τις ενώσεις ράβδων οπλισμού, εφελκυόμενων ή θλιβόμενων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

παραγρ. 18.4 του DIN 1045. 

 

14.6 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή γίνεται με βάση τις συμβατικές διατομές και μήκη, όπως αυτές ορίζονται από τα σχέδια 

και τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης. 
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15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15 (Τ.Π. 15) - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

15.1 Αντικείμενο 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά τον τρόπο χρησιμοποίησης στεγανωτικού μάζας στις κατασκευές από 

σκυρόδεμα. 

Στεγανωτικό μάζας θα χρησιμοποιείται εκεί όπου προβλέπεται στα σχέδια ή συμπληρωματικά καθορίζεται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

 

15.2 Υλικό 

Ο τύπος και η αναλογία πρόσμιξης του στεγανωτικού μάζας που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθούν από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία είτε με βάση τις οδηγίες του προμηθευτή είτε, για την περίπτωση σοβαρών έργων, με βάση 

σχετική μελέτη που θα συνταχθεί από το κεντρικό εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Στη σχετική μελέτη, εκτός από την αναλογία μίξης του στεγανωτικού με το σκυρόδεμα, πρέπει να εξετάζεται και η 

επίδραση του στεγανωτικού υλικού στις ιδιότητες του σκυροδέματος. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση στεγανωτικών, 

με δυσμενή επίδραση στον ερπυσμό και η συστολή πήξης του σκυροδέματος. 

 

15.3 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει κατά χιλιόγραμμο υλικού που χρησιμοποιήθηκε με τη συμβατική τιμή μονάδας 

του τιμολογίου. Η τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την παροχή του στεγανωτικού 

μάζας, καθώς και όλων των αναγκαίων εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16 (ΤΠ 16) - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

16.1 Αντικείμενο 

Θα επιχρισθούν εσωτερικά τα φρεάτια δικλείδων και γενικά υδραυλικού εξοπλισμού εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά στα σχέδια. Όπου προβλέπεται από τη μελέτη θα γίνουν και εξωτερικές επιχρίσεις επιφανειών. 

 

16.2 Υλικά και εργασίες 

Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιούνται τσιμέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου  και άμμος λεπτόκοκκος ποταμία 

απαλλαγμένη γαιωδών ή οργανικών προσμίξεων που θα υφίσταται τα αναγκαία κοσκινίσματα και σε περίπτωση 

υπάρξεως ξένων προσμίξεων θα πλύνεται.  

Η μέτρηση της άμμου πρέπει να γίνεται με κιβώτιο ορισμένου όγκου. Το τσιμέντο προστίθεται σε βάρος. Η ανάμιξη 

των υλικών και ην κατασκευή των μειγμάτων πρέπει να γίνεται σε επίπεδες λαμαρίνες. Συνιστάται επίσης η χρήση 

ειδικών αναμικτήρων για την παρασκευή κονιαμάτων. Η κατασκευή των επιχρισμάτων θα γίνει σε τρεις στρώσεις 

ως εξής: 

Πρώτη στρώση (πιτσιλιστό) πάχος 6 χιλιοστών αναλογίας 600 χλγ. τσιμέντου ανά μ
3
. 

Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) πάχους 8 χιλιοστών αναλογίας 600 χλγ. τσιμέντου ανά μ
3
. 

Τρίτη στρώση (πατητή) αναλογίας 900 χλγ. τσιμέντου ανά μ
3
. Η στρώση αυτή εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την 

πρώτη φάση (αστάρωμα) διαστρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος και ωθείται μέσα στους πόρους και των πολύ 

μικρών κοιλοτήτων της δευτέρας στρώσεως. 

Εν συνεχεία μόλις η εργασία της πρώτης φάσεως (αστάρωμα) εμφανίζεται ότι αποδίδει (αρχίζει «να τραβάει») και 

να συνδέεται με την δευτέρα στρώση (λάσπωμα), διαστρώνεται ελαφρά η εξωτερική μεμβράνη (το ψιλό) της 

δευτέρας φάσεως της τελευταίας στρώσεως. 

Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος θα είναι 2 εκατοστά. 

Προ  της  επιθέσεως  οποιασδήποτε στρώσεως  επιχρίσματος,  πρέπει  η   επιφάνεια  που  θα επιχρισθεί να 

καθαρίζεται επιμελώς με καθαρό σάρωθρο, ή εν ανάγκη με συρμάτινη ψήκτρα ούτως ώστε να αφαιρεθούν τα 

τυχόν πλεονάζοντα κονιάματα και κάθε ρύπος και να διαβρέχεται με άφθονο καθαρό νερό και εν συνεχεία με 

γαλάκτωμα τσιμέντου (αριάνι). 

Ιδιαίτερα, μέριμνα πρέπει να ληφθεί στην επίθεση και σκλήρυνση της 1ης στρώσεως (πιτσιλιστό) η οποία πρέπει 

να σκληρυνθεί επαρκώς (τουλάχιστον επί 3 ώρες) για να πραγματοποιηθεί επαρκής πρόσφυση του όλου 

επιχρίσματος με την προς επίχριση επιφάνεια. 

Τα επιχρίσματα πρέπει να εμφανίζουν επίπεδο ομοιογενή επιφάνεια. Στις γωνίες πρέπει να γίνεται στρογγύλευση 

με κατάλληλα εργαλεία. 

Μετά το πέρας των επιχρισμάτων θα καθαρίζεται καλά η κατασκευή και θα απομακρύνονται τα άχρηστα υλικά. 

Το συνολικό πάχος επιχρισμάτων τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών επιφανειών θα είναι είτε 2 

εκατοστά όπως αναφέρεται παραπάνω, είτε 1,5 εκατοστά όπως κάθε φορά προβλέπεται από τη μελέτη και σε 

κάθε περίπτωση η κατασκευή των επιχρισμάτων θα γίνει σε τρεις στρώσεις. 

 

16.3 Επιμέτρηση – πληρωμή 

Η επιμέτρηση των επιχρισμάτων και ανάλογα με το συνολικό κατά περίπτωση πάχος τους γίνεται σε τετραγωνικά 

μέτρα πραγματικής επιφάνειας. Στην τιμή των επιχρισμάτων περιλαμβάνεται η αξία των υλικών , των βοηθητικών 

μέσων και όλων των εργασιών για την εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τα παραπάνω. 
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17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17 (Τ.Π. 17) - ΑΠΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
17.1 Αντικείμενο 

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή καλυμμάτων φρεατίων, εσχαρών και βαθμίδων, από φαιό 

χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON). 

Τα υλικά που καθορίζονται παραπάνω θα κατασκευάζονται με τις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 124, είτε από φαιό 

χυτοσίδηρο, είτε από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON). 

 

17.2 Ποιότης χυτοσιδηρών 

17.2.1   Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON) 

 Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι μηχανικές του ιδιότητες θα 

ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 της Διεθνούς Προδιαγραφής ISO 1083, σε δοκίμια που χυτεύονται 

σε χωριστούς τύπους αλλά από το ίδιο μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα, και συγκεκριμένα: 

 Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό :400 N/mm
2
 

 Ελάχιστη επιμήκυνση %  :15 

 Σκληρότης (Πληροφοριακά)  :130-180 BRINELL 

 

 Αριθμός Δοκιμίων 

Για κάθε είδος δοκιμής λαμβάνονται δοκίμια ως κατωτέρω: 

  Παρτίδα    Αρ. Δοκιμίων 

  1-100       3 

  101-200      4 

  201-400       5 

  401-800      7 

  801-1500     10 

 

 Δοκιμές 

 Δοκιμή Εφελκυσμού 

 Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή των 

400 Ν/mm
2
. 

 Διαστάσεις Δοκιμίων: Σύμφωνα με ISO 1083, Σχήμα 5. 

 

 Ελάχιστη επιμήκυνση: Για την κατηγορία 400-15 τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν πρέπει να 

είναι κατώτερα από 15%. Η μέτρηση γίνεται επί του δοκιμίου πριν και μετά την δοκιμή. 

 

 Επαναληπτική δοκιμή 
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 Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο άλλα δοκίμια. Αν 

το ένα από τα δύο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 

 Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορεί να αγνοηθούν, σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσμάτων που δεν 

οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου, αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους. 

 α) Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου ή ελαττωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής. 

 β) Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματικό τορνίρισμα του δοκιμίου. 

 γ) Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν από το σημείο μέτρησης. 

 δ) Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά τη θραύση.  

  Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο και τα αποτελέσματα αντικαθιστούν εκείνα του 

ελαττωματικού δοκιμίου. 

 

17.2.2  Φαιός χυτοσίδηρος 

 Ο φαιός χυτοσίδηρος θα είναι της κατηγορίας 200 και η αντοχή του σε εφελκυσμό θα ανταποκρίνεται 

στον πίνακα 1 της Διεθνούς Προδιαγραφής ISO 185, σε δοκίμια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους, αλλά από το 

ίδιο μέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήματα, και συγκεκριμένα: 

- Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό: 200 Ν/mm
2
 

- Σκληρότης (Πληροφοριακά) : Μέχρι 210 BRINELL 

 O χυτοσίδηρος θα είναι αρίστης ποιότητος. Η τομή θραύσης θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και 

ομοιόμορφος. Θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώδεις, φυσαλίδες, ψυχρές 

σταγόνες ή άλλα ελαττώματα. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός και ανθεκτικός, να κατεργάζεται εύκολα με 

λίμα ή κόπτη και να διατρείται εύκολα. 

 Aριθμός δοκιμίων 

 Δοκιμή εφελκυσμού 

 Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη τιμή των 200 Ν/mm
2
. 

Διαστάσεις δοκιμίων: Σύμφωνα με ISO 185, σχήμα 4. 

 

 Επαναληπτική δοκιμή 

 Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής, τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δύο άλλα δοκίμια. 

Αν το ένα από τα δύο δοκίμια αστοχήσει τότε η παρτίδα απορρίπτεται. 

 Τα αποτελέσματα των δοκιμίων μπορεί να αγνοηθούν, σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσμάτων που 

δεν οφείλονται στην ποιότητα του ιδίου του μετάλλου, αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω 

λόγους. 

 α) Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου/χύτευση ή ελαττωματικής λειτουργίας της μηχανής. 

 β) Εσφαλμένη προετοιμασία των δοκιμίων. 

 γ) Ελαττώματα χύτευσης στα δοκίμια. 

 Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα δοκίμια μπορούν να ετοιμασθούν για δοκιμή ύστερα από κόψιμο ή 

τορνίρισμα. Τα αποτελέσματα της επαναληπτικής δοκιμής θα αντικαταστήσουν εκείνα της αρχικής. 
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17.3 Τόπος εγκατάστασης 

17.3.1  Καλύμματα φρεατίων 

Όλα τα καλύμματα φρεατίων που προβλέπονται στην μελέτη θα είναι βαρέως τύπου κατηγορίας D400 και 

διαστάσεων όπως δίδονται στα σχετικά σχέδια. 

Γενικά τα καλύμματα φρεατίων, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης, διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες 

(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ124). 

- Κατηγορία Α 15 (Αντοχή 1,5 τόνων). Για περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή ποδηλάτων, μόνο. 

- Κατηγορία Β 125 (Αντοχή 12,5 τόνων). Για πεζόδρομους, περιοχές κυκλοφορίας πεζών, χώρους 

στάθμευσης οχημάτων. 

- Κατηγορία C 250 (Αντοχή 25 τόνων). Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου που δεν εκτείνονται 

περισσότερο από 0,5 m μέσα στο οδόστρωμα ή περισσότερο από 0,2 m μέσα στο πεζοδρόμιο. 

- Κατηγορία D400 (Αντοχή 40 τόνων). Για καταστρώματα οδών (συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων) 

και χώρους στάθμευσης όλων των τύπων οχημάτων. 

- Κατηγορία Ε 600 (Αντοχή 60 τόνων). Για περιοχές όπου εξασκούνται μεγάλα φορτία ανά τροχό, π.χ. στα 

λιμάνια ή στα αεροδρόμια. 

- Κατηγορία Φ 900 (Αντοχή 90 τόνων). Για περιοχές όπου εξασκούνται ιδιαίτερα μεγάλα φορτία ανά τροχό, 

π.χ. στα αεροδρόμια. 

 

17.4 Σήμανση 

Όλα τα καλύμματα και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήμανση με τα εξής στοιχεία και η επιφάνειά τους 

να είναι αντιολισθητική. 

α) ΕΝ 124 

β) Την  αντίστοιχη κατηγορία (π.χ. D400) ή τις αντίστοιχες κατηγορίες των πλαισίων που χρησιμοποιούνται 

για πολλές κατηγορίες (π.χ. D 400-E 600). 

γ) Το όνομα ή/και το σήμα του Κατασκευαστή. 

δ) Το σήμα ενός Οργανισμού Πιστοποίησης. 

ε) Το όνομα του φορέα κατασκευής του έργου (π.χ. Ε.Υ.Α.Θ.) κατά περίπτωση. 

 

17.5 Παρακολούθηση της κατασκευής 

Ο εργοδότης, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, δικαιούται να παρακολουθεί την κατασκευή των ως άνω 

ειδών και να ελέγχει τα χρησιμοποιούμενα, για την κατασκευή τους, υλικά. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να 

επιτρέπει τέτοια παρακολούθηση και να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την πραγματοποίησή της. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να ειδοποιήσει, εγγράφως τον Εργοδότη, 2 (δύο) ημέρες τουλάχιστο πριν από κάθε 

τμηματική χύτευση έτσι ώστε ο εργοδότης να μπορέσει να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στην 

λήψη των απαιτουμένων δοκιμίων. 

Η παρουσία ή μη του Εργοδότη δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή τις 

άλλες υποχρεώσεις του. 
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17.6 Έδραση καλυμμάτων 

Οι επιφάνειες έδρασης των καλυμμάτων μέσα στα πλαίσια, πρέπει να είναι τελείως επίπεδες έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται έδραση σε όλη την επιφάνεια και να μη ταλαντεύεται το κάλυμμα. 

Έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε τεμάχιο. 

Κάθε ελαττωματικό κάλυμμα, ως προς την έδραση, θα απορρίπτεται σε βάρος του κατασκευαστή. 

Τέλος τα καλύμματα πρέπει να ανταποκρίνονται, εκτός από τα ανωτέρω, και στις υπόλοιπες απαιτήσεις της 

Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

 

17.7 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση και η πληρωμή γίνεται με βάση το πρωτόκολλο ζύγισης των χυτοσιδηρών τεμαχίων, των οποίων οι 

διαστάσεις και το βάρος πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως προς τα στοιχεία των σχεδίων και των τευχών της 

μελέτης. 
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18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18(Τ.Π. 18) - ΕΙΔΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 
18.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση των χυτοσιδήρων ειδικών 

τεμαχίων (Ταυ, γωνίες, συστολές, κοκ). 

 

18.2 Προμήθεια χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων 

Όλα τα χυτοσιδηρά είδη της προμήθειας θα είναι φλαντζωτά. Το βάρος τους κατά τεμάχιο (χωρίς τους 

συνδέσμους) ορίζεται στα τεύχη της μελέτης. 

Η απαιτούμενη πίεση δοκιμής για όλα τα είδη, για διαμέτρους μεγαλύτερες από 300 χλστ. δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη των 16 ατμ. Για όλα τα χυτοσιδηρά υλικά ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί DIN, οι οποίοι 

θα ισχύσουν και θα εφαρμοστούν σε όλη τους την έκταση και εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα κάτι διαφορετικό 

στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Κάθε τεμάχιο θα έχει το σήμα του κατασκευαστή, την ονομαστική διάμετρο 

και την κλάση του. 

Ο φαιός χυτοσίδηρος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των χυτοσιδήρων υλικών πρέπει να είναι κράμα 

ακατέργαστου πρωτόχυτου χυτοσιδήρου άριστης ποιότητας (χελώνα) σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και 

συντριμμάτων δευτερόχυτου καλής ποιότητας (μηχανικών κτλ.) κατά το υπόλοιπο. Κάθε άλλη πρόσμειξη υλικών 

κατώτερης ποιότητας αποκλείεται για να είναι το κράμα ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές. Ο χυτοσίδηρος 

πρέπει να είναι της κλάσεως ποιότητας GG14 κατά το Γερμανικό πρότυπο 1961 «Φαιός χυτοσίδηρος» και για πάχη 

815 χλστ., να παρουσιάζει δηλαδή αντοχή σε εφελκυσμό 16 χλγρ./χλστ.2 και σε κάμψη 30 χγρ./χλστ
2
, με βέλος τη 

στιγμή της θραύσης το λιγότερο 4 χλστ. 

Η λήψη, διαμόρφωση και δοκιμασία δοκιμίων θα γίνεται με βάση τους ορισμούς του Γερμανικού προτύπου DIN 

1961 σε συνδυασμό με το DIN 50108 «Δοκιμασία φαιού χυτοσιδήρου, λήψη χυτοσιδήρου, δοκιμή σε εφελκυσμό», 

DIN 50110 «Δοκιμασία φαιού χυτοσιδήρου, δοκιμή κάμψης» και DIN 50351 «Δοκιμή σκληρότητας». Τα πρότυπα 

αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται σε όλη τους την έκταση με τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις που περιέχονται 

στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα ελευθερώνονται από τις μήτρες με όλες τις προφυλάξεις που απαιτούνται για την 

αποφυγή ελαττωμάτων, κυρτώσεων και συστολών που βλάπτουν την καλή τους ποιότητα. Τα ειδικά χυτοσιδηρά 

τεμάχια θα είναι ισχυρά και απαλλαγμένα από ελαττώματα επιφάνειας ή άλλα. 

Οι υδραυλικές δοκιμές πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Τύπος χυτού υλικού Ονομαστικές διάμετροι Δοκιμές πίεσης kg/cm2 

Eιδικά τεμάχια Μέχρι και Φ300 16 

 Από Φ300 μέχρι Φ600 16 

 

Για να γίνει η υδραυλική δοκιμή η πίεση πρέπει να διατηρηθεί για 30 δευτερόλεπτα. Είναι δυνατό τα ειδικά 

τεμάχια να χτυπηθούν με σφύρα 700 kg και πρέπει να αντέξουν στη δοκιμή πίεσης χωρίς ένδειξη διαρροής, 

εφίδρωσης ή άλλου οποιουδήποτε ελαττώματος. Όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες, η υδραυλική δοκιμή πρέπει να 

γίνεται πριν από την ασφαλτόστρωση. 
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Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να επιχριστούν εσωτερικά με εποξειδική ρητίνη και εξωτερικά με ασφαλτικό υλικό. Τα 

παραπάνω υλικά πρέπει να σκληρύνονται γρήγορα με καλή επικόλληση και να μην απολεπίζονται. Η εσωτερική 

επίχριση δεν πρέπει να περιέχει συστατικά διαλυτά στο νερό, ούτε και στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν 

οποιαδήποτε γεύση ή οσμή μετά από κατάλληλο πλύσιμο του αγωγού. 

 

18.3 Τοποθέτηση χυτοσιδήρων τεμαχίων 

Η τοποθέτηση των χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων θα γίνεται μαζί με την τοποθέτηση των σωλήνων του δικτύου, 

στις θέσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη. 

 

18.4 Σύνδεση χυτοσιδήρων τεμαχίων 

Η σύνδεση των ειδικών χυτοσιδήρων τεμαχίων θα γίνεται όπως φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. 

 

18.5 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια θα επιμετρούνται σε βάρος εφόσον οι διαστάσεις τους δε θα είναι μεγαλύτερες από 

τις εγκεκριμένες και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως. Αν οι διαστάσεις των ειδικών τεμαχίων είναι 

μεγαλύτερες από εκείνες που αναγράφονται στα σχέδια ή τα άλλη τεύχη της μελέτης, τότε αυτά είτε 

απορρίπτονται από τον Επιβλέποντα, είτε γίνονται δεκτά με τον όρο να πληρωθούν μόνο για το βάρος που 

αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμένες διαστάσεις των τεμαχίων. 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον αριθμό των χιλιόγραμμων που επιμετρήθηκαν όπως προβλέπεται παραπάνω, 

με τη συμβατική τιμή μονάδας που προβλέπεται στο Τιμολόγιο και θα αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

προμήθεια των χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων, την επίχριση εσωτερικά με εποξειδική ρητίνη και εξωτερικά με 

ασφαλτικό υλικό, τη μεταφορά από το εργοστάσιο μέχρι το χώρο αποθήκευσης και την παροχή των μηχανημάτων 

και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας και δοκιμής στεγανότητας, που 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου που περιλαμβάνει την προσέγγιση, κατέβασμα και 

τοποθέτηση των χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων καθώς και τη σύνδεσή τους (με μία ή περισσότερες συνδέσεις).  

(Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα παραπάνω ισχύουν εφόσον η τιμή των παραπάνω τεμαχίων δεν 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή που ισχύει για την εγκατάσταση της κάθε συσκευής στο δίκτυο και η οποία κάθε 

φορά διευκρινίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου). 
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19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19 (Τ.Π. 19) - ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 
19.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή σωμάτων αγκύρωσης αγωγών που λειτουργούν υπό πίεση. 

 

19.2 Υλικά 

Σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 και οπλισμός όπως ορίζεται στα σχέδια, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το 

άρθρο 9 της παρούσας. 

 

19.3 Εκτέλεση Εργασιών 

Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις των επιχωμένων αγωγών όπου λόγω χάραξης, ειδικών 

τεμαχίων ή μεγάλης κατά μήκος κλίσης υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθούν οι σωλήνες. 

Τα σώματα αγκύρωσης πρέπει να είναι ικανά να εξασφαλίζουν την πλήρη στερεότητα του αγωγού, τόσο για την 

προβλεπομένη μέγιστη πίεση λειτουργίας ακόμη και κάτω από δυσμενείς συνθήκες (ψηλή στάθμη υδροφόρου 

ορίζοντα σε περιοχές που είναι πιθανή τέτοια, έστω και εποχιακά), όσο και για την πίεση δοκιμής με βάση τις 

συνθήκες που θα επικρατούν κατά τη δοκιμή του αγωγού. 

Μετά την έγκριση από την Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των αγωγών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσδιορίσει ακριβώς με βάση τις γενικές απαιτήσεις της μελέτης και τις επικρατούσες σε κάθε περίπτωση 

συνθήκες τα σώματα αγκύρωσης. Μόνο μετά από την έγκριση αυτών από την Υπηρεσία θα προχωρήσει στην 

κατασκευή τους. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά από έλλειψη σωμάτων αγκύρωσης ή κατασκευή σωμάτων 

αγκύρωσης με ανεπαρκείς διαστάσεις, εφόσον δεν ζήτησε έγκαιρα από την Υπηρεσία έγκριση να τα κατασκευάσει. 

Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει ακριβώς στις απαιτούμενες διαστάσεις 

έτσι ώστε η βάση και οι κατακόρυφες πλευρές των σωμάτων αγκύρωσης να εφάπτονται με το φυσικό έδαφος. Στην 

περίπτωση που η εκσκαφή δεν μπορεί, ή γενικά δεν γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, η επί πλέον εκσκαφή θα 

πληρωθεί με σκυρόδεμα. Απαγορεύεται ρητά η πλήρωση της επί πλέον εκσκαφής με άλλο υλικό. 

Σε περίπτωση που το εδαφικό υλικό της περιοχής είναι ακατάλληλο τότε θα πραγματοποιηθεί εξυγίανση με 

αμμοχάλικο. 

Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα γίνει πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων, αλλά 

πάντως σε χρόνο τέτοιο που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης τους. 

Η κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην καλυφθούν από το σκυρόδεμα οι 

τυχόν συνδέσεις των σωληνώσεων, για να είναι ευχερής ο έλεγχος της στεγανότητας των συνδέσεων. Μόνο σε 

ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγγραφη έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα επιτρέπεται η κάλυψη των 

συνδέσεων. 

Κατά την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη επιμέλεια ώστε να αποφευχθούν 

κρούσεις στους σωλήνες που μπορεί να μειώσουν την αντοχή τους και να καταστρέψουν την προστασία τους. 
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19.4 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, τα υλικά και τη χρήση κάθε είδους εξοπλισμού, που 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη σύμφωνα με τα παραπάνω, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της 

μελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 

 τις επί πλέον εκσκαφές του σκάμματος του αγωγού και τις αντίστοιχες επανεπιχώσεις σε οποιοδήποτε έδαφος 

και βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 

 την τυχόν εξυγίανση με αμμοχάλικο  

 το σκυρόδεμα, περιλαμβανομένου του τυχόν επί πλέον του απαιτούμενου χρησιμοποιηθέντος σκυροδέματος 

λόγω υπερεκσκαφών 

 τους ξυλοτύπους 

 τον οπλισμό 

 την αποκομιδή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών. 

 

19.5 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των σωμάτων αγκύρωσης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13 (Σκυρόδεμα, Τσιμέντο).  Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 13.10 

της παρούσας.  Η (οι) τιμή (ές) μονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 

παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 

αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στους «Γενικούς Όρους». 
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20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20 (Τ.Π. 20) - ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
20.1 Περιγραφή  

Οι δικλείδες τύπου σύρτη ελαστικής έμφραξης θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7259-88 

τύπος Α με ελαστική έμφραξη - DIN 3352/4 A - BS 5163 τύπος Α. 

Ονομαστική πίεση κατ’ ελάχιστον PN 10 bar, και σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου.  

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο φαιό τουλάχιστον τύπου GG 25 

κατά DIN  1691-85 ή GRADE 250 κατά ISO 185-88 για PN 10 bar ενώ για PN 16 bar και μεγαλύτερο θα είναι 

κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο καλύτερης ποιότητας (για παράδειγμα χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτου 

τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN 1693 ή 400-15 κατά ISO 1083-87). 

Τα σώματα και καλύμματα των δικλείδων μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, 

εξογκώματα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα, ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται πλήρωση των 

παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 

Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από σκουριά. Τα 

σώματα των δικλείδων μετά από αμμοβολή κατά SAE2, θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα 

(PRIMER) ψευδαργύρου πάχους 50 μ. 

Κατόπιν θα βαφούν εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής για υπόγεια χρήση π.χ. 

εποξειδική βαφή, πολυουρεθάνη, ασφαλτικό, RILSAN NYLON 11 ή ισοδύναμο υλικό με συνολικό πάχος όλων των 

στρώσεων τουλάχιστον 200 μ. Εσωτερικώς το συνολικό πάχος βαφής ως άνω θα είναι τουλάχιστον 200 μ. 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής της βάνας για 

πόσιμο νερό. 

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα ή χρωμιούχο ανοξείδωτο 

χάλυβα περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%. 

Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάνας θα είναι 

κατασκευασμένα από τα παραπάνω υλικά. 

Μεταξύ των φλαντζών σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα τουλάχιστον από NITRILE 

RUBBER GRADE T κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό. 

Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή χρωμιούχο ανοξείδωτο χάλυβα περιεκτικότητας σε 

χρώμιο 11,5%. 

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου και η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται 

δεξιόστροφα. 

Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-RINGS υψηλής αντοχής σε διάβρωση και 

κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60 βαθμών Κελσίου ή άλλο ισοδύναμο τρόπο 

στεγανοποίησης που θα εγκριθεί από τη Υπηρεσία, με την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιγξη για την 

επίτευξη στεγάνωσης. 

Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει: 

α. Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. 
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β. Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση του κυρίως 

καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της βάνας. 

Το περικόχλιο του βάκτρου θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο 

ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά 

την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα 

ελάχιστα δυνατά. 

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο τουλάχιστον GG 25, κατά DIN 1691-85 ή GRADE 250 κατά ISO 

185-88 για PN 10 bar ενώ για PN 16 bar και μεγαλύτερο θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο καλύτερης 

ποιότητας ( για παράδειγμα χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG 40 κατά DIN 1693 ή 400-15 

κατά ISO 1083-87), θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής, 

τουλάχιστον NITRILE RUBBER GRADE T κατά BS 2494 ή ισοδύναμο, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ώστε να 

επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη. Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο 

νερό του υλικού επικάλυψης του σύρτη από ανεγνωρισμένο ινστιτούτο. 

Η κίνηση του σύρτου μπορεί να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της βάνας ή μέσω άλλης διάταξης 

κατά την κρίση του κατασκευαστή. 

Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 5752, σειρά 14 (μικρό μήκος, 0,4 DN + 150). 

Tο σώμα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7005 ή 

πρότυπο DIN 2501. 

Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική 

διάμετρο DΝ και πίεση PN, διεύθυνση κλεισίματος, ένδειξη για το υλικό του σώματος και το σήμα ή επωνυμία του 

κατασκευαστού. 

Οι δικλείδες θα είναι εφοδιασμένες με χειροτροχό. 

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική 

τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απηλλαγμένη εγκοπών, κτλ. στο κάτω μέρος ώστε 

να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών (π.χ. χαλίκι) που θα καθιστά προβληματική τη στεγανότητα κατά το 

κλείσιμο της βάνας. 

Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής, το κυρίως μέρος της δεν 

θα αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος, σύρτη, βάκτρου κτλ. 

Κάθε βάνα θα δοκιμαστεί σε υδραυλική πίεση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 5208/1982. Η πίεση 

δοκιμής του σώματος της βάνας θα είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πιέσεως λειτουργίας 

κατά ISO 7259/1988 για όλα τα μεγέθη. 

Οι βάνες θα δοκιμαστούν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5208/1982 παραγρ. 4.3 για έλεγχο στεγανότητας (SEAL 

TEST), σε πίεση 1,1 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. Κατά την διάρκεια του χρόνου δοκιμής δεν 

θα πρέπει να εμφανιστεί καμία ορατή διαρροή (RATE 3). 

Η δοκιμή θα γίνει κατά τις δύο φορές λειτουργίας. 

Οι δικλείδες θα είναι εφοδιασμένες με πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001. 
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20.2 Εκτέλεση Εργασιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράψει το σύνολο των απαιτούμενων εξαρτημάτων και συσκευών και να 

υποβάλλει έγκαιρα λεπτομερή και αναλυτικό κατάλογο στην Υπηρεσία προκειμένου ο Εργοδότης να προβεί στην 

προμήθεια των εξαρτημάτων και συσκευών με βάση τα λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια που θα συντάξει ο 

Ανάδοχος. 

Η μεταφορά και προσέγγιση στη θέση εγκατάστασης θα γίνει με κατάλληλα μεταφορικά μέσα και η σύνδεσή τους 

θα γίνει με ελαστικά παρεμβύσματα πάχους 2,5 – 3 mm. και γαλβανισμένους κοχλίες και περικόχλια. 

Η τοποθέτηση και σύνδεση θα γίνει όπως απαιτείται από τους κανόνες της Τεχνικής και τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

 

20.3 Περιλαμβανόμενες δαπάνες  

Περιλαμβάνονται η αξία των συσκευών ή/και εξαρτημάτων και όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη κατά τα 

ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης ή/και εντολές της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 

 την προμήθεια των συσκευών - εξαρτημάτων 

 τη μεταφορά επί τόπου των συσκευών ή/και εξαρτημάτων 

 την προμήθεια επί τόπου των έργων όλων των μικροϋλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση  

 τις φορτοεκφορτώσεις και χαμένους χρόνους  

 την τοποθέτηση και σύνδεσή τους 

 τη χρήση κάθε είδους εξοπλισμού 

 τις κάθε είδους δοκιμές και ελέγχους 

 

20.4 Επιμέτρηση και πληρωμή 

Οι εργασίες των συσκευών θα επιμετρώνται σε τεμάχια (τεμ) πλήρως περαιωμένων, ανά είδος συσκευής 

(δικλείδες, σύνδεσμοι εγκατάστασης στο δίκτυο), ανά διάμετρο και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 

που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.  

Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα 

με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Τιμολόγιο της Μελέτης για τα διάφορα είδη, διαμέτρους και κατηγορίες πίεσης. Η (οι) τιμή (ές) μονάδας θα 

αποτελεί (ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» 

του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

«Γενικούς Όρους». 
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21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21 (Τ.Π. 21) - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 
21.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων συσκευών 

εισαγωγής-εξαγωγής του αέρα στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της μελέτης θέσεις, αλλά και στις θέσεις που θα 

υποδείξει η Υπηρεσία. 

Οι συσκευές αυτές τοποθετούνται για την απομάκρυνση του συγκεντρωμένου στα ψηλά σημεία των σωληνώσεων 

αέρα και την εισαγωγή αέρα στην εκκένωση του δικτύου ή κατά τις μεταβατικές καταστάσεις ροής. 

 

21.2 Χαρακτηριστικά συσκευών και συνοδεύοντα εξαρτήματα 

Οι προβλεπόμενες στη μελέτη συσκευές εισαγωγής-εξαγωγής αέρα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του 

εργοστασίου GLENFIELD τύπου DOUBLE ORIFICE “APEX” Νο 1263 και Νο 1273 (D400, D600, D900). Κάθε συσκευή 

θα συνοδεύεται και από τον απαιτούμενο αριθμό επικαδμιωμένων κοχλίων. 

 Διάτρηση οπών κατά  DIN 2533 

 Πίεση λειτουργίας 16 χλγρ./εκ
2
 

 Πίεση δοκιμής στο εργοστάσιο 25 χλγρ./εκ
2
 

Οι βαλβίδες θα είναι αρκετά ευπαθείς ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή απομάκρυνση του ελκομένου ή 

συγκεντρωμένου στα ψηλά σημεία των αγωγών αέρα και ικανές για την απαγωγή του εγκλωβισμένου στις 

σωληνώσεις αέρα στην πλήρωση του δικτύου και σε διάστημα το πολύ 8 ωρών υπό πίεση μικρότερη των 0,3 

χλγρ./εκ
2
 και με τρόπο ώστε σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα προστασίας να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 

δικτύου στο τέλος της πληρώσεως κάθε κλάδου χωρίς να δημιουργούνται υδραυλικά πλήγματα, κραδασμοί ή 

άλλες οχλήσεις. 

Επίσης πρέπει να εξασφαλίζουν την είσοδο ικανών ποσοτήτων αέρα στο δίκτυο ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση 

των σωληνώσεων, χωρίς να προκαλούνται υποπιέσεις. Οι βαλβίδες θα είναι τέτοιας κατασκευής, ώστε να 

αποκλείονται βλάβες από διάβρωση των κινητών μερών και οδηγών. Επίσης οι βαλβίδες εξαγωγής-εισαγωγής 

πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα, εφόσον δεν είναι ανοικτές για την απομάκρυνση, τον αέρα. 

Οι βαλβίδες θα συνδεθούν στο δίκτυο με ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια GAZ-FF. 

Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε ειδικό φρεάτιο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως 

της συσκευής με το δίκτυο όπως και το φρεάτιο δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας των βαλβίδων 

εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και πληρώνονται ιδιαίτερα με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας του Τιμολογίου. 

 

21.3 Δοκιμές του συστήματος ασφαλείας (βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής και αντιπληγματικών βαλβίδων) 

Μετά από την πλήρη κατασκευή του δικτύου και πριν από την οριστική παραλαβή η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών για να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα και επάρκεια των τοποθετημένων 

συσκευών. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθούν με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου σε κατάλληλα σημεία του 

δικτύου (που θα εκλέξει η Υπηρεσία) αυτογραφικά μανόμετρα με μικρή μάζα κινουμένων μερών, ώστε να 

διαπιστωθεί η επάρκεια των προβλεπομένων συσκευών ασφάλειας, κυρίως στην πλήρωση και εκκένωση του 
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δικτύου και για απότομο άνοιγμα και στην συνέχεια άμεση επαναδιακοπή της λειτουργίας μιας υδροληψίας με 

δυσμενή σχετικά θέση. 

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι συσκευές ασφαλείας είναι ανεπαρκείς μπορεί να ζητήσει από 

τον Ανάδοχο να συμπληρώσει κατάλληλα το σύστημα ασφαλείας με προσθήκη ή αντικατάσταση ορισμένων 

συσκευών (βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα, αντιπληγματικές). Οι εργασίες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο μόνο 

στο μέρος εκείνο που η ανεπάρκεια του συστήματος οφείλεται στην πλημμελή τοποθέτηση, ρύθμιση και 

λειτουργία των συσκευών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει έγκαιρα στην Υπηρεσία τις προτάσεις του, σχετικά με τις βαλβίδες εισαγωγής-

εξαγωγής αέρα, που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, με λεπτομερή έκθεση, προδιαγραφές, πίνακα αντιστοιχίας 

χαρακτηριστικών με τα χαρακτηριστικά των συσκευών του εργοστασίου GLENFIELD και πιστοποιητικά 

προγενέστερης επιτυχούς εφαρμογής τους. 

Αν ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή εάν οι προτάσεις του απορριφθούν από την Υπηρεσία, 

τότε είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τις συσκευές που προτείνει η Υπηρεσία. 

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο εργοδότης μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή του για την χρησιμοποίηση των 

προτεινομένων συσκευών, χωρίς αυτή η συγκατάθεση να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για την 

επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συσκευών στην διάρκεια των δοκιμών και της λειτουργίας του δικτύου. Ο 

εργοδότης, έχει το δικαίωμα να απορρίψει τις προτάσεις του Αναδόχου (με αιτιολογημένη απόφαση) αν οι 

προτάσεις αυτές είναι ελλιπείς ή αόριστες και οι προτεινόμενες συσκευές δεν ανταποκρίνονται στα 

προδιαγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν εξασφαλίζουν τον επιθυμητό βαθμό ασφάλειας. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος το πολύ μέσα σ’ ένα μήνα από την κοινοποίηση της 

απορριπτικής αποφάσεως του Εργοδότη να υποβάλει τις τελικές του προτάσεις που θα είναι βελτιωμένες σε σχέση 

με τις αρχικές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα τις τελικές του προτάσεις ή αν ο Εργοδότης απορρίψει και αυτές για 

τους ίδιους λόγους που απορρίφθηκαν και οι αρχικές, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τις 

συσκευές που προτείνει η Υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιμένει στην χρησιμοποίηση των 

προτεινόμενων συσκευών, τότε θα καταθέσει εγγυητική επιστολή ισόποση με τη δαπάνη των συσκευών που θα 

παραμείνει στα χέρια του εργοδότη μέχρι την οριστική παραλαβή. Η εγγυητική επιστολή θα εκπέσει υπέρ του 

Εργοδότη, εάν στις δοκιμές και τη λειτουργία του δικτύου, διαπιστωθεί η μη ικανοποιητική απόδοση των 

συσκευών, χωρίς να απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από την υποχρέωσή του για την επανόρθωση της πλημμελούς 

κατασκευής μέχρι την οριστική παραλαβή. 

 

21.4 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Οι βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής θα επιμετρηθούν σε τεμάχια κάθε τύπου συσκευής που θα έχουν τοποθετηθεί 

ικανοποιητικά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τους όρους της παρούσας και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Η πληρωμή των βαλβίδων θα γίνεται με βάση τον παραπάνω αριθμό συσκευών και της αντίστοιχης συμβατικής 

τιμής μονάδας. Οι τιμές αυτές και η πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των 

απαιτουμένων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας για την 
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προμήθεια, μεταφορά αποθήκευση και τοποθέτηση των συσκευών, για την αποζημίωση της πιθανής χρήσης 

προνομίου, για τον έλεγχο λειτουργίας τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, για την έντεχνη εκτέλεση και 

καλή λειτουργία των συσκευών. 

Διευκρινίζεται ότι στην τιμή μονάδας των βαλβίδων δεν περιλαμβάνεται και η αποζημίωση του Αναδόχου για την 

προμήθεια και τοποθέτηση πριν από την βαλβίδα της συστολής και της αντίστοιχης δικλείδας ελέγχου με όλα τα 

απαραίτητα μικροϋλικά, κοχλίες κτλ. τα οποία πληρώνονται με ιδιαίτερα άρθρα του Τιμολογίου. 
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22 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 218 (Τ.Π. 218) – ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 
22.1 Γενικά 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα ειδικά τεμάχια εξάρμωσης από χάλυβα, τα οποία θα προμηθεύσει, θα 

μεταφέρει επί τόπου, θα τοποθετήσει και θα δοκιμάσει ο ανάδοχος, όπου και όπως προκύπτει από τα εγκεκριμένα 

σχέδια και σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντα. Τα ειδικά αυτά τεμάχια χρησιμεύουν για την 

αποσυναρμολόγηση συσκευών ή/και σωλήνων, αποτελούνται από δύο τμήματα και πρέπει να επιτρέπουν 

αυξομείωση μήκους τουλάχιστον 25 χστ. Θα έχουν στις άκρες τους ωτίδες για τη σύνδεσή τους με τις σωληνώσεις 

και τις συσκευές του δικτύου και θα στεγανοποιούνται με ειδικό δακτύλιο. Θα είναι κατασκευασμένα από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα ποιότητας ST 37-2 των Γερμανικών προτύπων με κατάλληλη ισχυρή και 

ανθεκτική αντιοξειδωτική προστασία εσωτερικά και εξωτερικά του τεμαχίου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι 

ωτίδες θα είναι σύμφωνες με τα αντίστοιχα Γερμανικά πρότυπα DIN και η σύνδεσή τους με τις εκατέρωθεν 

σωληνώσεις, συσκευές ή ειδικά τεμάχια θα γίνεται με επικαδμιωμένους κοχλίες πάχους 3 χστ. το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Γερμανικού πρότυπου DIN 2690. 

Τα τεμάχια εξάρμωσης θα είναι κατασκευασμένα για ονομαστική πίεση λειτουργίας 16atm. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ο ανάδοχος θα συντάξει λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια των τεμαχίων 

εξάρμωσης και θα τα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Η δαπάνη για τη σύνταξη των σχεδίων αυτών θα 

βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

22.2 Επιμέτρηση – Πληρωμή 

22.2.1 Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση των τεμαχίων εξάρμωσης θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό τεμαχίων που τοποθετήθηκαν 

ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής αυτής προδιαγραφής και έγιναν δεκτά από την 

Υπηρεσία για κάθε διάμετρο. 

 

22.2.2 Πληρωμή 

Η πληρωμή των τεμαχίων εξάρμωσης θα γίνει βάσει του παραπάνω αριθμού τεμαχίων κάθε διαμέτρου με τις 

αντίστοιχες συμβατικές τιμές μονάδας του Τιμολογίου – Προϋπολογισμού της Μελέτης. Η πληρωμή αυτή αποτελεί 

πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση του τεμαχίου 

και για τη δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης οποιουδήποτε μικροϋλικού που θα απαιτηθεί ώστε όλη η 

κατασκευή να είναι πλήρης και έτοιμη για λειτουργία. 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 53 από  104 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2018\ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ\ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.docx 

23 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 219 (Τ.Π. 219) – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 
23.1 Γενικά 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους πυροσβεστικούς κρουνούς, τους οποίους θα προμηθεύσει, θα 

μεταφέρει επί τόπου, θα τοποθετήσει και θα δοκιμάσει ο ανάδοχος, όπου και όπως προκύπτει από τα εγκεκριμένα 

σχέδια και σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντα.  

Αποτελείται από δύο συνδέσμους τύπου Β κατά DIN 14303 (Φ 2 x 2 1/2΄΄), με σφαιρικές βάνες (ball valves), 

καλύμματα, καμπύλη και ρακόρ. Συνδέεται στο δίκτυο μέσω χυτοσιδηρών φλαντζών ενώ πριν από τον κρουνό και 

σε κατάλληλο βανοφρεάτιο τοποθετείται κατάλληλη δικλείδα απομόνωσης ή εάν απαιτείται κατασκευάζεται 

φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας πυροσβεστικού κρουνού.  

Οι πυροσβεστικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι για ονομαστική πίεση λειτουργίας 16atm. 

Τα υδροστόμια πυρκαγιάς θα συνοδεύονται από τους ταχυσυνδέσμους οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 

σύνδεσή τους με το δίκτυο ύδρευσης. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ο ανάδοχος θα συντάξει λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια των πυροσβεστικών 

κρουνών και θα τα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Η δαπάνη για τη σύνταξη των σχεδίων αυτών θα βαρύνει 

τον ανάδοχο. 

 

23.1 Επιμέτρηση – Πληρωμή 

23.1.1 Επιμέτρηση 

Η επιμέτρηση των πυροσβεστικών κρουνών θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό τεμαχίων που τοποθετήθηκαν 

ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής αυτής προδιαγραφής και των κατασκευαστικών 

σχεδίων της μελέτης και έγιναν δεκτά από την Υπηρεσία.  

 

23.1.2 Πληρωμή 

Η πληρωμή των πυροσβεστικών κρουνών θα γίνει βάσει του παραπάνω αριθμού τεμαχίων με τις αντίστοιχες 

συμβατικές τιμές μονάδας του Τιμολογίου – Προϋπολογισμού της Μελέτης. Η πληρωμή αυτή αποτελεί πλήρη 

αποζημίωση του αναδόχου για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση του κρουνού και για 

τη δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης οποιουδήποτε μικροϋλικού που θα απαιτηθεί ώστε όλη η κατασκευή να 

είναι πλήρης και έτοιμη για λειτουργία. Η πληρωμή περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έργα ανάντη της δικλείδας 

απομόνωσης του πυροσβεστικού κρουνού για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του.  

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου του πυροσβεστικού κρουνού (δικλείδες, 

φίλτρα, μειωτές πίεσης, κ.ο.κ.) καθώς και η κατασκευή των βανοστασίων – φρεατίων τοποθέτησης αυτών. 
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24 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 24 (Τ.Π. 24) – ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

 

24.1 Αντικείμενο εργασιών 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα αφορούν στην κατασκευή υπογείων δικτύων ύδρευσης από 

σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ) κλάσης ΡΕ 80 και ΡΕ 100. 

 

24.2 Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 

24.2.1  Ενσωματούμενα υλικά 

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 

 Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς. 

 Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες, ή λοιπά υλικά. 

Οι σωλήνες ονομαστικής πίεσης μεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από πολυαιθυλένιο 3ης 

γενιάς (ΡΕ 100). 

Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού (ΡΕ 80, ΡΕ 100). 

Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο χαμηλής ποιότητας LDPE 

(Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών. 

Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να μορφοποιηθούν θερμαινόμενα και να 

επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000. Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10 min ENISO1133:2000-02
1
 0,3-0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής N/mm
2
 ΕΝ ISO 527-1 :1996

2
 22 

Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1 :1996
2
 15 

Αντοχή εφελκυσμού στην θραύση N/mm
2
 Ταχύτητα δοκιμής 32 

Επιμήκυνση στην θραύση % 125 mm/min >800 

Αντοχή στην κάμψη N/mm
2
 ΕΝ ISO 178:2003

3
 28 

Μέτρο κάμψεως      N/mm
2
  800 

Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-08
4
 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:2004
5
 χωρίς θραύση 

Θερμικές ιδιότητες                      
 

 

Περιοχή τήξεως °C                                     130 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής Κ
-1

 ASTM D 696-03
6
          1,7*10

-4
    

Θερμική αγωγιμότητα στους 20°C      W/m*K DIN 5261 2-1
7
             0,43       

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω *cm ASTM D257-99
8
 >10

16
 

Επιφανειακή αντίσταση Ω       ASTM D257-99
8
 >10

13
 

24.2.2  
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24.2.3  Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές  

24.2.3.1       Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: neral - Συστήματα σωληνώσεων 

υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), Μέρος 1: Γενικότητες. 

ΕΝ 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes  

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 2: Σωλήνες. 

ΕΝ 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings 

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 3: Εξαρτήματα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves - Συστήματα πλαστικών σωλήνων 

για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 4: Βάνες 

EN 12201-5:2003 
Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system. - 

Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα 

συστημάτων 

 

24.2.3.2 Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για σωλήνες υπογείων και υπέργειων 

δικτύων 

ΕΝ 13244-1:2002 

 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, 

drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 1: General — Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων 

υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 

Μέρος 1: Γενικά 

ΕΝ 13244-2:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, 

drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 2: Pipes - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων 

υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). 

Μέρος 2: Σωλήνες. 

ΕΝ 13244-3:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, 

drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 3: Fittings — Συστήματα πλαστικών σωλήνων από 

πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)-Μέρος 3: 

Εξαρτήματα, σύνδεσμοι 

ΕΝ 13244-4:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, 

drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 4: Valves — Συστήματα πλαστικών σωλήνων από 

πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)-Μέρος 4: 

Δικλείδες 

ΕΝ 13244-5:2002 

Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, 

drainage and sewerage - Polyethylene (PE) -Part 5: Fitness for purpose of the system - Συστήματα πλαστικών 

σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (ΡΕ)- 

Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων. 

 

24.2.3.3 Πρότυπα εξαρτημάτων 

ΕΝ 1680:1997 

Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - Test method for leaktightness 

under and after bending applied to the operating mechanisms - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - 

Βαλβίδες για συστήματα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα 

υπό κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή. 

ΕΝ 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) piping systems - Λυόμενοι 

σύνδεσμοι μαλακού χυτοσιδήρου για συστήματα σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (ΡΕ). 

ΕΝ 12100:1997 
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to bending between 

supports - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής της 

αντοχής σε κάμψη μεταξύ στηριγμάτων. 
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24.2.3.4 Πρότυπα δοκιμών 

ΕΝ 12099 
Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - Determination of Volatile 

Content - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων -Υλικά και συστατικά μέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου 

- Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των πτητικών. 

ΕΝ 921:1994 
Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to internal pressure at 

constant temperature - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - 

Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία. 

ΕΝ 12119:1997 
Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to thermal cycling - 

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για την αντοχή σε 

κυκλική θερμική εναλλαγή. 

1 
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics 
(ISO 1133:1997) -   Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των 

θερμοπλαστικών 
2 

Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). - Πλαστικά. Προσδιορισμός 
εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 

3 
Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) - Πλαστικά. Προσδιορισμός καμτττικών ιδιοτήτων. 

4 
Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test — Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας ελαστικού Shore Α και Β. 

5 
Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) - Πλαστικά. Προσδιορθσμός εφελκυστικής αντοχής από κρουστικά φορτία. 

6 
Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a Vitreous Silica Dilatometer - 

Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των πλαστικών μεταξύ -30°C και 30°C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου. 
7 

Testing of Thermal  Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus; Test Procedure and 

Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών 

 

24.3 Αποδεκτά υλικά – Δοκιμές μίγματος πρώτης ύλης – Δοκιμές σωλήνων 

24.3.1  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 ΗDΡΕ, 

 πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ 

ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories - 

Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από τα οποία θα 

προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. πίνακα 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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Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ' ελάχιστον θα 

περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality 

management systems - Fundamentals and vocabulary - Συστήματα διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και 

λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα 

πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate 

for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμιση τους στο έργο προς τοποθέτηση. 

 

24.3.2  Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) - Τιμή MRS 

Το μίγμα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας ΗDΡΕ (compound) των σωλήνων θα είναι: 

 δεύτερης γενιάς, τύπου ΡΕ 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-1:2003-0710, ΕΝΙ5Ο12162:1996-

0411) ή 

 τρίτης γενιάς τύπου, ΡΕ 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-1:2003-072, ΕΝ ISO 12162:1996-

043) 

MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως προκύπτει από 

υδραυλικές δοκιμές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ή κατά ΕΝ 921:1994 (αναμενόμενη αντοχή μετά από 

περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται με τουλάχιστον 30 δοκιμές πίεσης σε θερμοκρασίες 20°, 60°, 80° C). 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα δοκιμής υλικού κατηγορίας ΡΕ 100. 

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. 

 
8 

Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials - Πρότυπη δοκιμή ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (το 

πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να αντικατασταθεί) 
9 

Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation (ISO 

9080:2003) - Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών. Προσδιορισμός της μακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των σωληνοποιημένων υλικών 

με την μέθοδο της εξωτερικής παρεμβολής. 
10

 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 1: General method 

(ISO/DIS 1167-1:2003) - Θερμοπλαστικοί σωλήνες και εξερτήματα για την μεταφορά ρευστών. Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: 

Γενική Μέθοδος δοκιμής Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic pressure -Material 

designation and calculations (ISO 12162:1995) - Κατάταξη θερμοπλαστικών υλικών σωληνώσεων ως προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. 

Σήμανση υλικού και υπολογισμοί.  
 

11
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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 (Rapid crack 

propagation: ταχεία επέκταση ρηγματώσεων) και μειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου. 

 

24.3.3  Ειδικό βάρος 

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 Kg/m
3
 στους 23° C και σε κάθε 

περίπτωση μεγαλύτερη από 930 Kg/m
3
. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν 

εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας στα μίγματα. 

Για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν ενσωμάτωσης υλικού άλλης 

ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)    :940 - 965 Kg/m 

MDPE (Πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας)   :930 - 940 Kg/m 

LLDPE (Γραμμικό, χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) :910 - 930 Kg/m
3
 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας)   :900 - 910 Kg/m
3
 

 

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: Plastics -Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the 

melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) - Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής 

τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών). 

Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 - 0,5 g/10 min.  

 

Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό 

Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105
0
 C κατά ΕΝ 12118:1997 (Plastics piping systems - 

Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry -Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - 

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερμοπλαστικά με κουλλομετρία). 

Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού κάτω από 300 

mg/kg. 

 

Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (Resistance to crack propagation-RCP) 

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής. 

α) Η πλήρης δοκιμή (full scale test) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the conveyance 

of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] -Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] - 

Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά ρευστών - Προσδιορισμός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη 

ρήγματος [RCP] - Δοκιμή πλήρους κλίμακος [FST]). 

β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή (Small scale Steady state - S4 - Test) κατά ΕΝ ISO 13477:2005-05 (Thermoplastics pipes 

for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state 
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test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] -Θερμοπλαστικοί σωλήνες για την μεταφορά υγρών. Προσδιορισμός της 

αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγμάτωσης. Δοκιμή μικρής κλίμακας υπό σταθερές συνθήκε).Κατά την δοκιμή 

αυτή δημιουργείται μια ρωγμή συγκεκριμένου μεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η πίεση του αγωγού και μετράται η 

κρίσιμη πίεση η οποία και καταγράφεται. 

 

24.4 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/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 16 ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=ΖΖΖΖ=ΡΕ 100 = 

Όπου: 

 HDPE πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

ΡΝ 16 κλάση πίεσης σε atm ή bar 

ΧΧΧΧ όνομα κατασκευαστή 

ΥΥΥΥ 
χρόνος παραγωγής από την μία 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 

 

24.5 Διαστάσεις σωλήνων 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 των 16 atm» 

Διάμετρος Πάχος τοιχωμάτων (mm) Βάρος 

(mm) Min Max (Kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 
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24.6 Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 

24.6.1  Μεταφορά και αποθήκευση 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. διάταξη 

πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος 

θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτηση τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε σωλήνων 

στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. 

β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ' όσον μπορεί να προκαλέσει 

στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της διαμέτρου. 

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή 

αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω στρώση 

θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το μήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων 

διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. 

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες 

επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 

 

24.6.2  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 : 
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 Φ 500 mm  : 3,0° 

 Φ 600 έως 900 mm : 2,0° 

 Φ 1000 έως 1400 mm : 1,0° 

 Φ 1400 mm  : 0,5° 

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. 

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. 

 

24.6.3  Σύνδεση σωλήνων 

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια ΡΕ εξαρτάται 

από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 

Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται με 

ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική συγκόλληση (butt 

fusion welding). To ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220 °C 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. 

 

24.6.3.1 Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής 

αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion 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 άξονα του σωλήνα) με κατάλληλο 

εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιμελώς το επίστρωμα και στα 

δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της 

ημιδιαστασης της ηλεκτρομουφας. 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 

τριχλωροαιθυλένιο, 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. 
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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 κ.λπ.). 

Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο 

ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

 

24.6.3.2 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 θερμοκρασίες στην περιοχή από - 5 °C έως + 40 °C. 

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm , 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 αποφευχθεί 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 αποσυναρμολογούνται οι συσφιγκτήρες. 

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ. 

 

24.6.4  Σώματα αγκυρώσεως 

Σώματα αγκυρώσεως 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 αγκυρώσεως στις απαιτούμενες διαστάσεις θα εκτελείται πριν από 

την τοποθέτηση των σωλήνων. 

Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για 

την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων. 
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24.7 Δοκιμές στεγανότητας  

24.7.1  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 διακρίνονται 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 εξαέρωση του. 

Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό) 

μετρήσεων, ακριβείας + 1 It και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν 

πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο 

σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία. 

 

24.7.2  Προδοκιμασία 

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν διαπιστωθεί 

απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημία και θα επαναληφθεί η δοκιμή. 

 

24.7.3  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. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 64 από  104 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2018\ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ\ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.docx 

Εάν δεν εντοπισθούν 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. 

 

24.7.4  Γενική δοκιμασία 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τμήματα, χωρίς 

όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως 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. 

 

24.7.5  Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα 

υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

 

24.8 Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης) 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε να καθαρίσουν 

οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δικτύου. Η 

εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί 

απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άμμου 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.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει 

έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου 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. 
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24.9 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. 

 

24.10 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφαλείας 

24.10.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

 Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος. 

 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

 Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

 Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός 

 Χρήση   συσκευών   ηλεκτροσυγκόλλησης   και    μετωπικής   συγκόλλησης   σωλήνων   που αναπτύσσουν υψη-

λές θερμοκρασίες. 

 Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό. 

24.10.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ "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.λπ.) 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/ ύληνουργικές 

εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι 

ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστασία χεριών και βρα-

χιόνων 

ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι 

μηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού 
ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1 :2000) - Κράνη προστασίας. 

Προστασία ποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications 

Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση 

(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004). 

Προστασία οφθαλμών 
ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial 

use against mechanical hazards and/or heat – Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου 

τύπου μεταλλικού πλέγματος  για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι 

μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας 
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24.11 Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 

24.11.1 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 καθοριζόμενες 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. 

 

24.11.2 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 

έργου των σωλήνων και των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για 

αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και 

ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για 

οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου 

όλων των απαιτουμένων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και 

των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 

τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου. 

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 

έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης 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. 

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 εκτέλεση τους), ανά km δικτύου. 
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25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 25 (Τ.Π. 24) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
25.1 Γενικές απαιτήσεις 

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και συναρμολόγησης – δοκιμής 

των προσφερόμενων προϊόντων ανά κατηγορία. 

 Πιστοποιητικό ποιότητος κατασκευαστή  του τελικού προϊόντος  ISO 9001:2000 των προσφερόμενων 

προϊόντων. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο στην γλώσσα έκδοσης του πιστοποιητικού καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της 

επίσημης μετάφρασης αυτού (στην περίπτωση κατασκευαστή εξωτερικού) θα πρέπει να υποβάλλεται  με 

την προσφορά του συμμετέχοντα. 

 

25.2 Σημείωση 1 

Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ISO 9001:2000 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα πρέπει να  είναι των εταιριών 

οι οποίες δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα (Υπεύθυνη Δήλωση). 

 

25.3 Σημείωση 2 

Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ISO 9001:2000 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία θα πρέπει να είναι για 

κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα είναι όμοια με αυτά που περιγράφονται  ανά κατηγορία. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων Ορειχάλκινων προϊόντων με την 

ευρωπαϊκή οδηγία  CE 98/83  της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την  ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης σχετικά με την  ποσότητα απελευθέρωσης (μικρότερη 10 μg/lit) - Μόλυβδου, καρκινογόνο μέταλλο, 

κατά την επαφή με το πόσιμο νερό. 

Ο ανάδοχος ακόμη  πρέπει να επισυνάψει δήλωση του  εργοστασίου κατασκευής όπου θα αναφέρεται με ακρίβεια 

η τοποθεσία της εγκατάστασης του εργαστηρίου  στο  οποίο  διεξάγονται οι μετρήσεις σχετικά ποσότητα 

απελευθέρωσης (μg/lit) – Μόλυβδου, κατά την επαφή των ενωτικών παρεμβυσμάτων με το πόσιμο νερό. 

Επικυρωμένο αντίγραφο στην γλώσσα έκδοσης του καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης μετάφρασης 

αυτού θα πρέπει να υποβάλλεται  με την προσφορά του  συμμετέχοντα. 

Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διαδικασία η οποία ακολουθείται από τον κατασκευαστή για την 

απομάκρυνση του μολύβδου. 

 

Οι κατηγορίες Ορειχάλκινων προϊόντων είναι οι παρακάτω:  

 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ  ΚΡΟΥΝΟΙ  ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ. 

 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  PE-100 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ. 
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26 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 252 (Τ.Π. 242) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΚΡΟΥΝΩΝ Β.Τ.   
26.1 Γενικά  

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική 

– κατασκευαστική ατέλεια. 

Οι σφαιρικοί κρουνοί θα είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο UNI 8858-85  

(στεγανότητα – ζεύγη δυνάμεων (εκκίνησης, λειτουργίας, μέγιστη). 

Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών δηλ: 

      1. Σώμα και υπόλοιπα μέρη: Ορείχαλκος OT 58 UNI 5705 (Cu ,Zn40 ,Pb2)      κράμα χαλκού. 

      2. Σφαίρα: Ορείχαλκος ΟΤ 58 UNI 5705 (Cu ,Zn40 ,Pb2) κράμα χαλκού,επικάλυψη χρωμίου πάχους 8  micron. 

      3. Ροδέλες συγκράτησης-στεγανοποίησης  σφαίρας: καθαρό τεφλόν (PTFE) πάχους 4,0 χιλ τουλάχιστον. 

      4. Θα αναγράφονται πάνω στο σώμα των σφαιρικών κρουνών (ανάγλυφη    σήμανση)  τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 κατασκευαστής (ή αναγνωρισμένο σήμα κατασκευαστή). 

 Διάμετρο σφαιρικού κρουνού. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια, για όλους τους τύπους των προσφερομένων 

κρουνών, όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα εξής: 

 

1. Υλικά κατασκευής των μερών των σφαιρικών κρουνών. 

2. Πτώση πίεσης σε σχέση με την παροχή (Kv)- Διεθνές σύστημα. 

3. Πίεση λειτουργίας σε σχέση  με την θερμοκρασία. 

 

(Γλώσσα: ελληνική εκτός διαγραμμάτων – εικονογραφημένων καταλόγων όπου γίνεται δεκτή η Αγγλική γλώσσα). 

 

Σημείωση  

(Kv) = Χωρητικότητα  (κυβ.μέτρα / ώρα) που προκαλεί πτώση πίεσης 1 bar σε θερμοκρασία 15,5 β/ Κελσίου 

(Διεθνές σύστημα). 

 

26.2 Προστασία σφαιρικού κρουνού διακοπής από χαμηλές θερμοκρασίες (Αύξων αριθμός 1 έως 7) . 

 

Ο σφαιρικός κρουνός για κάθε κατηγορία πρέπει να είναι κατασκευασμένος κατά τρόπο ο οποίος  θα αποτρέπει  

την συγκράτηση όγκου ύδατος στο εσωτερικό της σφαίρας του  κρουνού όταν αυτός βρίσκεται  στην κλειστή θέση. 

Η διάταξη αυτή θα επιτρέπει την αντοχή του σφαιρικού κρουνού σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει  τεχνικά  χαρακτηριστικά  της ειδικής αυτής διάταξης – κατασκευής, 

τα οποία θα αιτιολογούν την σωστή  λειτουργία του κρουνού σε συνθήκες παγετού. 

Η διάταξη – ειδική κατασκευή  προστασίας του σφαιρικού κρουνού από τις χαμηλές θερμοκρασίες θα προσφέρεται 

από τον προμηθευτή για όλες τις κατηγορίες σφαιρικών κρουνών (αύξων αριθμό 1 έως  7) . 
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26.3 Κρουνοί διακοπής με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και τάπα εκκένωσης δικτύου 1/2'' θηλ - 

1/2'' θηλ, ολικής διατομής FW Β.Τ. – ορειχάλκινο καπάκι (Πεταλούδα). 

Ο σφαιρικός κρουνός είναι ορειχάλκινος (χωρίς επίστρωση χρωμίου), ολικής ροής (DN15),  Βαρέως τύπου  ½’’ Θηλ  

Χ  ½’’ Θηλ και θα φέρει: 

1. ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής στην έξοδο του σφαιρικού κρουνού. 

2. τάπα εκκένωσης δικτύου στην έξοδο του σφαιρικού κρουνού. 

3. Μέγιστη Πίεση δοκιμής σώματος σφαιρικού κρουνού: 64bar τουλάχιστον (θερμοκρασία μέχρι 50
ο
 C) 

4. Ελάχιστο βάρος σφαιρικού κρουνού: 390  γραμμάρια τουλάχιστον. 

5. Μήκος σφαιρικού κρουνού: 78  έως 82 χιλ 

6. (Kv) ≥ 8  (Μεγαλύτερο ή ίσο ). 

7. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20
ο
 C  έως 110

ο
 C 

8. Μοχλός  χειρισμού -  άξονα (Πεταλούδα) 

9. Η βίδα συγκράτησης του μοχλού χειρισμού θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή Ορείχαλκο. 

10. Ο μοχλός χειρισμού  του άξονα (πεταλούδα) θα είναι κατασκευασμένοςαπό  Ορείχαλκο. 

11. Ο μοχλός χειρισμού του άξονα (πεταλούδα) θα διαθέτει δύο οπές ασφάλισης,  διαμέτρου 1,0 χιλιοστού 

τουλάχιστον. 

12. Ο μοχλός χειρισμού  του άξονα (πεταλούδα) θα διαθέτει κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζει στον 

σφαιρικό κρουνό δύο θέσεις λειτουργίας: 

 Κανονική λειτουργία σφαιρικού κρουνού. 

 Σφαιρικός κρουνός μόνιμα κλειστός. 

13. Ο σφαιρικός κρουνός θα διαθέτει οπή ασφάλισης διαμέτρου 1,0 χιλ τουλάχιστον στο κυρίως σώμα σε 

ειδικά διαμορφωμένη θέση. 

14. Στο σώμα των σφαιρικών κρουνών θα υπάρχει ανάγλυφη σήμανση της κατευθύνσεως της ροής με βέλος 

επαρκούς μεγέθους. 

15. Θα υπάρχει στην έξοδο του σφαιρικού κρουνού (μετά τον σφαιρικό) τάπα εκκένωσης η οποία θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για εκκένωση του δικτύου κατανάλωσης, για έλεγχο πιέσεως ή ποιότητας του νερού καθώς 

και για καθαρισμό της βαλβίδας. 

16. Βαλβίδα Αντεπιστροφής 

 Υλικά μηχανισμού λειτουργίας: 

 Ελατήριο: Ανοξείδωτος Χάλυβας. 

 Άξονας και δίσκος στεγανοποίησης: Πλαστικό υλικό όπως  Ακετάλη, PPSG 50 ή οτιδήποτε 

ισοδύναμο. 

 Δακτύλιος στεγανοποίησης, VITON , NBR ή οτιδήποτε ισοδύναμο 

17. Ο προμηθευτής υποχρεούται (επί ποινής αποκλεισμού) να προσκομίσει  τεχνικά χαρακτηριστικά  του 

εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων σφαιρικών κρουνών με ενσωματωμένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα εξής: 
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 Υλικά κατασκευής Βαλβίδας αντεπιστροφής 

 Ελάχιστη πίεση ανοίγματος Βαλβίδας Αντεπιστροφής (μικρότερη ή ίση των 25  mbar). 

 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας της Βαλβίδας Αντεπιστροφής (μικρότερη ή ίση των  50  mbar). 

 Μέγιστη πίεση λειτουργίας της Βαλβίδας Αντεπιστροφής 64 bar.  

 

26.4 Σφαιρικός κρουνός  1'' αρσ - 1'' θηλ /  DN(25), ολικής διατομής FW Β.Τ - ορειχάλκινο καπάκι / 

ανθεκτικότητα σε χειρισμό με κλειδί.  

Ο σφαιρικός κρουνός είναι ορειχάλκινος (χωρίς  επίστρωση χρωμίου), ολικής ροής 

1. Μήκος σφαιρικού κρουνού: 97 ως 100 χιλιοστά. 

2. Ελάχιστο βάρος σφαιρικού κρουνού: 1000  γραμμάρια τουλάχιστον. 

3. (Kv) ≥ (μεγαλύτερο ή ίσο ) 80. 

4. Μέγιστη Πίεση δοκιμής σώματος σφαιρικού κρουνού: 50 bar (θερμοκρασία μέχρι 50
ο
 C). 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20
ο
 C  έως 110

ο
 C 

6. Μοχλός  χειρισμού -  άξονα: ορειχάλκινο καρέ (22X22 mm).  

7. Η βίδα συγκράτησης  του μοχλού χειρισμού θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή Ορείχαλκο. 

8. Ο σφαιρικός κρουνός θα πρέπει να διαθέτει αντοχή, σε χειρισμό με κλειδί, τουλάχιστον 300 Nm  η οποία θα 

εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στον σφαιρικό κρουνό. Η απαίτηση αυτή (αντοχή σε χειρισμό με κλειδί) 

έγκειται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος  σφαιρικός κρουνός θα τοποθετηθεί σαν κρουνός διακοπής στην 

είσοδο των συλλεκτών, μέσα σε ειδικό φρεάτιο και ο χειρισμός του θα γίνεται με κλειδί. 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά  χαρακτηριστικά (φυλλάδια) του συγκεκριμένου 

σφαιρικού κρουνού. 

 

26.5 Σφαιρικός κρουνός  3/4'' αρσ – 3/4'' θηλ /  DN(20), ολικής διατομής FW Β.Τ - ορειχάλκινο καπάκι  

1. Μήκος σφαιρικού κρουνού: 80 ως 85 χιλ. 

2. Ελάχιστο βάρος σφαιρικού κρουνού: 500  γραμμάρια τουλάχιστον. 

3. (Kv) ≥ (μεγαλύτερο ή ίσο) 50. 

4. Μέγιστη Πίεση δοκιμής σώματος σφαιρικού κρουνού : 50bar  τουλάχιστον (θερμοκρασία μέχρι 50
ο
 C) 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20
ο
 C  έως 110

ο
 C 

6. Μοχλός  χειρισμού -  άξονα: ορειχάλκινο καπάκι το οποίο θα επιτρέπει το χειρισμό του κρουνού με κλειδί. 

7. Η βίδα συγκράτησης του μοχλού χειρισμού θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή Ορείχαλκο. 

8. Το ορειχάλκινο καπάκι του άξονα χειρισμού θα διαθέτει δύο οπές ασφάλισης, διαμέτρου 1,0 χιλ 

τουλάχιστον. 

9. Το ορειχάλκινο καπάκι του άξονα χειρισμού θα διαθέτει κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζει, στον 

σφαιρικό κρουνό τρεις θέσεις λειτουργίας: 

 Κανονική λειτουργία σφαιρικού κρουνού. 

 Σφαιρικός κρουνός μόνιμα ανοικτός. 

 Σφαιρικός κρουνός μόνιμα κλειστός 
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10. Στο ορειχάλκινο καπάκι θα μπορεί να προσαρμοστεί προστατευτική πλαστική ασφάλεια. Θα διαθέτει οπή 

ασφάλισης όμοια με αυτές του ορειχάλκινου καπακιού με την οποία θα μπορούμε να ασφαλίσουμε τον 

σφαιρικό κρουνό. Επίσης θα αναγράφεται πάνω στην πλαστική ασφάλεια ο κατασκευής αυτής. 

11. Ο σφαιρικός κρουνός θα διαθέτει οπή ασφάλισης διαμέτρου 1,0 χιλ τουλάχιστον στο κυρίως σώμα σε 

ειδικά διαμορφωμένη θέση. 

 

26.6 Σφαιρικός κρουνός  2'' αρσ – 2'' θηλ /  DN(50), ολικής διατομής FW Β.Τ - ορειχάλκινο καπάκι  

1. Μήκος σφαιρικού κρουνού: 140 έως 145  χιλ. 

2. Ελάχιστο βάρος σφαιρικού κρουνού: 2800 γραμμάρια τουλάχιστον. 

3. (Kv) ≥ (Μεγαλύτερο ή ίσο) 350. 

4. Μέγιστη Πίεση δοκιμής σώματος σφαιρικού κρουνού: 25 bar τουλάχιστον (θερμοκρασία μέχρι 50
ο
C) 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20
ο
 C  έως 110

ο
 C 

6. Μοχλός  χειρισμού - άξονα: ορειχάλκινο καπάκι το οποίο θα επιτρέπει το χειρισμό του  κρουνού με κλειδί. 

7. Η βίδα συγκράτησης  του μοχλού χειρισμού θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή Ορείχαλκο. 

8. Το ορειχάλκινο καπάκι του άξονα χειρισμού θα διαθέτει δύο οπές ασφάλισης, διαμέτρου 1,0 χιλιοστού 

τουλάχιστον. 

9. Το  ορειχάλκινο  καπάκι του άξονα χειρισμού θα διαθέτει κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζει, στον 

σφαιρικό κρουνό τρεις θέσεις λειτουργίας: 

 Κανονική λειτουργία σφαιρικού κρουνού. 

 Σφαιρικός κρουνός μόνιμα ανοικτός. 

 Σφαιρικός κρουνός μόνιμα κλειστός. 

10. Στο ορειχάλκινο καπάκι θα μπορεί να προσαρμοστεί προστατευτική πλαστική ασφάλεια. Θα διαθέτει οπή 

ασφάλισης όμοια με αυτές του ορειχάλκινου καπακιού με την οποία θα μπορούμε να ασφαλίσουμε τον 

σφαιρικό κρουνό. Επίσης θα αναγράφεται πάνω στην πλαστική ασφάλεια ο κατασκευής αυτής. 

11. Ο σφαιρικός κρουνός θα διαθέτει οπή ασφάλισης διαμέτρου 1,0 χιλιοστού τουλάχιστον στο κυρίως σώμα 

σε ειδικά διαμορφωμένη θέση. 

 

26.7 Σφαιρικός κρουνός  2'' θηλ – 2'' θηλ /  DN(50), ολικής διατομής FW Β.Τ - ορειχάλκινο καπάκι  

1. Μήκος σφαιρικού κρουνού: 123 έως 127  χιλ. 

2. Ελάχιστο βάρος σφαιρικού κρουνού: 2750 γραμμάρια τουλάχιστον 

3. (Kv) ≥ (Μεγαλύτερο ή ίσο) 350. 

4. Μέγιστη Πίεση δοκιμής σώματος σφαιρικού κρουνού: 25  bar  τουλάχιστον (θερμοκρασία μέχρι 50
ο
C) 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20
ο
 C  έως 110

ο
 C 

6. Μοχλός  χειρισμού - άξονα: ορειχάλκινο καπάκι το οποίο θα επιτρέπει το χειρισμό του  κρουνού με κλειδί. 

7. Η βίδα συγκράτησης  του μοχλού χειρισμού θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή Ορείχαλκο. 

8. Το ορειχάλκινο καπάκι του άξονα χειρισμού θα διαθέτει δύο οπές ασφάλισης, διαμέτρου 1,0 χιλ 

τουλάχιστον. 
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9. Το  ορειχάλκινο  καπάκι του άξονα χειρισμού θα διαθέτει κατάλληλο σχήμα ώστε να εξασφαλίζει, στον 

σφαιρικό κρουνό τρεις θέσεις λειτουργίας:  

 Κανονική λειτουργία σφαιρικού κρουνού. 

 Σφαιρικός κρουνός μόνιμα ανοικτός. 

 Σφαιρικός κρουνός μόνιμα κλειστός. 

10. Στο ορειχάλκινο καπάκι θα μπορεί να προσαρμοστεί προστατευτική πλαστική ασφάλεια. Θα διαθέτει οπή 

ασφάλισης όμοια με αυτές του ορειχάλκινου καπακιού με την οποία θα μπορούμε να ασφαλίσουμε τον 

σφαιρικό κρουνό. Επίσης θα αναγράφεται πάνω στην πλαστική ασφάλεια ο κατασκευής αυτής. 

11. Ο σφαιρικός κρουνός θα διαθέτει οπή ασφάλισης διαμέτρου 1,0 χιλ τουλάχιστον στο κυρίως σώμα σε 

ειδικά διαμορφωμένη θέση. 

 

Επί πλέον εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από 

Δημόσιο Οργανισμό ή από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για χρήση 

σε Δίκτυο Πόσιμου νερού. 
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27 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 253 (Τ.Π. 243) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 
 
27.1 Προορισμός  

Τα ρακόρ σπειρώματος θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού σιδηροσωλήνα (αγωγό διανομής) και θα εξασφαλίσουν 

την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και διακοπής. Ακόμη θα χρησιμοποιηθούν για την 

επισκευή ή ένωση αγωγών σιδηροσωλήνα της ίδιας διαμέτρου (Ενδιάμεσοι Σύνδεσμοι Επισκευής). 

 

27.2 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα ρακόρ θα είναι αρίστης κατασκευής ,χωρίς πόρους ,υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – 

κατασκευαστική ατέλεια . 

Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών δηλ: 

 Κέλυφος – Περικόχλιο: Ορείχαλκος CW 617N ,ΕΝ 12165 ή ισοδύναμο. 

 Δακτύλιος αγκύρωσης: Ορείχαλκος CW 614N,ΕΝ 12168 με επίστρωση χρωμίου. 

 Δακτύλιος στεγανότητας: NBR ή ισοδύναμο. 

 Πίεση λειτουργίας: 16 bar  

 Πίεση Δοκιμής: 24 bar 

 

27.3 Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου 

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού σιδηροσωλήνα και από την άλλη να 

διαμορφώνει απόληξη αρσενικού - θηλυκού μεταλλικού σπειρώματος ή θα πρέπει να συνδέεται επί του αγωγού 

σιδηροσωλήνα / σιδηροσωλήνα της ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των ρακόρ  

Επισκευής.  

 

27.4 Σύνδεση επί του αγωγού σιδηροσωλήνα 

Η σύνδεση επί του αγωγού σιδηροσωλήνα θα γίνεται με μηχανικό τρόπο. Με τη σύνδεση πρέπει να 

εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ρακόρ τεχνικής σύσφιξης για 

σωλήνα σιδήρου όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα εξής: 

 υλικά κατασκευής των μερών των ρακόρ τεχνικής σύσφιξης σωλήνα σιδήρου. 

 Πίεση λειτουργίας των ρακόρ τεχνικής σύσφιξης σωλήνα σιδήρου . 

 Οδηγίες χρήσης των ορειχάλκινων ρακόρ τεχνικής σύσφιξης σωλήνα σιδήρου. 

(Γλώσσα: ελληνική εκτός  διαγραμμάτων – εικονογραφημένων καταλόγων όπου γίνεται δεκτή η Αγγλική γλώσσα). 

Επί πλέον εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από 

Δημόσιο Οργανισμό ή από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για χρήση 

σε Δίκτυο Πόσιμου νερού. 
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28 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 254 (Τ.Π. 244) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ PE-100   
28.1 Προορισμός            

Τα ρακόρ σπειρώματος θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου PE–100 (αγωγό διανομής) και θα 

εξασφαλίσουν την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και διακοπής. Ακόμη θα 

χρησιμοποιηθούν για την επισκευή ή ένωση αγωγών πολυαιθυλενίου PE–PE,  της ίδιας διαμέτρου (Ενδιάμεσοι 

Σύνδεσμοι Επισκευής). 

 

28.2 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα ρακόρ τεχνικής σύσφιξης PE–100 θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 

οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 

 

28.3 Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου.      

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου από την άλλη να 

διαμορφώνει απόληξη αρσενικού μεταλλικού σπειρώματος ή θα πρέπει να συνδέεται επί του αγωγού PE / PE  της 

ίδιας διαμέτρου και από τις δύο πλευρές στην περίπτωση των ρακόρ  Επισκευής. 

 

28.3.1 Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου  PE-100.   

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE-100  θα γίνεται με μηχανικό τρόπο αποκλειόμενης της αυτογενούς 

συγκόλλησης (PE). Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση.  

Ειδικότερα: 

 Στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (o-ring ) ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά 

περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με 

απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου. 

 Ο σύνδεσμος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού πολυαιθυλενίου PE-100  που θα 

αποκλείει την αξονική απομάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με 

σύσφιξη του δακτυλίου αγκύρωσης επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά. Ενδεικτικά 

αναφέρεται διάταξη, η οποία αποτελείται από  δακτύλιο αγκύρωσης κατασκευασμένο από ακετάλη ή 

ορείχαλκο, ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα.      

Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου του δακτυλίου αγκύ-ρωσης (ακετάλη 

ή ορείχαλκος), μέσω σύσφιξης  της εξωτερικής επιφάνειας του από το περι-κόχλιο  σύσφιξης.  

Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές οι οποίες διεισδύουν 

εξωτερικά περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι μικρής 

επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής συμπίεσης τους. 

Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην μειώνεται συνολικά η αντοχή του 

αγωγού. 

Το Περικόχλιο Σύσφιξης συνδέεται εξωτερικά του σώματος του ορειχάλκινου συνδέσμου. 
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28.3.2 Εξάρμωση         

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 

καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. 

 

28.3.3 Υλικά κατασκευής 

 Σώμα– Περικόχλιο Σύσφιξης: Ορείχαλκος CW617N κατά ΕΝ 12165, ΕΝ 12168 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο 

κράμα χαλκού. 

 Δακτύλιος αγκύρωσης:  Ορείχαλκος CW614N κατά ΕΝ 12165, ΕΝ 12168 

 Δακτύλιος στεγανότητας:  EPDM, NBR ή ισοδύναμο αυτών. 

 

28.3.4 Πίεση Λειτουργίας         

Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 bar. 

 

28.3.5 Πίεση δοκιμής          

Η πίεση δοκιμής του συνδέσμου  με νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 bar. 

 

28.3.6 Θερμοκρασία λειτουργίας        

Η θερμοκρασία λειτουργίας  του συνδέσμου  θα πρέπει να είναι από –10
o
 C μέχρι  80

o
 C. 

 
 

28.4 Ορειχάλκινοι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι επισκευής για ΓΙΑ PE-100 

Οι σύνδεσμοι (ρακόρ)  επισκευής πρέπει να επιτρέπουν την διέλευση του αγωγού καθ’ όλο το μήκος τους ώστε να 

διευκολύνουν την τοποθέτηση τους στους προς επισκευή αγωγούς.    

Δηλ οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να διαθέτουν διάταξη τερματισμού  του αγωγού  στο κέντρο τους όπως διαθέτουν οι 

απλοί ορειχάλκινοι ενδιάμεσοι σύνδεσμοι.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω:  

 Υλικά κατασκευής των μερών των ρακόρ PE -100. 

 Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής–συναρμολόγησης των ρακόρ PE-

100. 

 Οδηγίες χρήσης – των ορειχάλκινων ρακόρ σύσφιξης PE -100. 

(Γλώσσα: ελληνική εκτός  διαγραμμάτων – εικονογραφημένων καταλόγων όπου  γίνεται δεκτή η Αγγλική γλώσσα). 

Επί πλέον εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από 

Δημόσιο Οργανισμό ή από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για 

πόσιμο νερό. 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 76 από  104 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2018\ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ\ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.docx 

29 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 255 (Τ.Π. 245) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

29.1 Προορισμός  

Οι ανοξείδωτοι συλλέκτες θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση  πολλαπλών παροχών υδρομετρητών με την 

χρήση ενός αγωγού παροχής . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.2 Γενικά Χαρακτηριστικά. 

 Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος Χάλυβας (AISI 304 ) ή ισοδύναμο αυτού. 

 Διατομή αγωγού (Σώμα) διανομής συλλέκτη: 1’’  

 Πίεση λειτουργίας: 16 bar  

 Πίεση Δοκιμής: 20 bar 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

 Yλικά κατασκευής των μερών των ανοξείδωτων συλλεκτών . 

 Υπεύθυνη  δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής – συναρμολόγησης των 

ανοξείδωτων συλλεκτών. 

(Γλώσσα: ελληνική εκτός  διαγραμμάτων –εικονογραφημένων καταλόγων όπου γίνεται δεκτή η Αγγλική γλώσσα ) . 

 

29.3 Ανοξείδωτος συλλέκτης (1'') υδρομετρητών δύο (2) παροχών 

 Αριθμός Εισόδων: Δύο (2) 

 Σπείρωμα Εισόδου  d : Αρσενικό  1’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Αριθμός Εξόδων: Δύο (2) 

 Σπείρωμα Εξόδων d1: Αρσενικό  ½ ’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Απόσταση  μεταξύ των εξόδων συλλέκτη b : 140 mm τουλάχιστον. 

 Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων  και  πρώτης εξόδου  a : 40 mm τουλάχιστον 

 Συνολικό μήκος Συλλέκτη H(a+b+a) : 220 mm τουλάχιστον 
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29.4 Ανοξείδωτος συλλέκτης (1'') υδρομετρητών τεσσάρων (4) παροχών 

 Αριθμός Εισόδων: Δύο (2)  

 Σπείρωμα Εισόδου  d: Αρσενικό  1’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Αριθμός Εξόδων: Τέσσερις   (4)  

 Σπείρωμα Εξόδων d1: Αρσενικό  ½ ’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Απόσταση  μεταξύ των εξόδων συλλέκτη b: 140 mm τουλάχιστον. 

 Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων  και  πρώτης εξόδου a: 40mm τουλάχιστον 

 Συνολικό μήκος Συλλέκτη H(a+b+ b+b+ a): 500 mm τουλάχιστον 

 

 

!ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

Οι συλλέκτες θα φέρουν προστατευτικά πλαστικά στα ακροστόμια εισαγωγής-εξαγωγής για προστασία από 

εναπόθεση ξένων σωμάτων κατά την μεταφορά.  
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30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 256 (Τ.Π. 246) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΩΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE/PVC 
 

30.1 Γενικά 

1. Οι ζωστήρες παροχής  θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς οποιαδήποτε κατασκευαστική  ατέλεια. Οι 

γενικές προδιαγραφές των υλικών είναι: 

 Σώμα: Χυτοσίδηρος  (GS 400-15 σύμφωνα με το UNI ΕΝ1563).  

 Βαφή χυτοσιδήρου: εποξεική  ή οποιαδήποτε ισοδύναμη ,100 μ ελάχιστο πάχος βαφής η οποία θα φέρεται 

εσωτερικά και εξωτερικά. 

 Κοχλίες  & Περικόχλια: ανοξείδωτος  χάλυβας AISI 304  

2. Οι κοχλίες σύσφιξης θα φέρουν εξάγωνη κεφαλή η οποία θα εισέρχεται σε ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του 

σώματος της ζωστήρας παροχής (κάτω μέρος) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη συναρμολόγηση του 

εξαρτήματος στον αγωγό διανομής (με ένα κλειδί). 

 Αριθμός σημείων σύσφιξης ζωστήρα  στον σωλήνα PE/PVC : τέσσερα (4)  

 Ελαστικό στεγανοποίησης ζωστήρα: ΝBR ή οποιοδήποτε ισοδύναμο το οποίο καλύπτει και τα δύο μέρη του 

σώματος. 

 Το ελαστικό στεγανοποίησης, στο κάτω μέρος του σώματος (ήμισυ της εφαπτόμενης επιφάνειας με τον 

σωλήνα διανομής), θα φέρει ανάγλυφη εξωτερική χάραξη η οποία θα μεγιστοποιεί την αγκύρωση του 

εξαρτήματος στον αγωγό.  

 Σπείρωμα: Σύμφωνα με την οδηγία UNI ISO 228/1 

 

3. Οι ζωστήρες παροχής θα φέρουν διάταξη στο άνω μέρος του σώματος  η οποία  θα  επιτρέπει:  

 Διάτρηση αγωγού υπό πίεση χωρίς την χρήση σφαιρικού κρουνού  συνένωσης. (ο ανάδοχος θα πρέπει να 

επισυνάψει περιγραφή του τρόπου χρήσης στην ελληνική γλώσσα). 

 Την αντικατάσταση – αλλαγή της εξόδου παροχής 3/4’’ (οι ζωστήρες θα φέρουν έξοδο ¾’’ ) με έξοδο παροχής  

άλλης διαμέτρου  1’’ ή 1.1/4’’ ή 1.1/2’’ ή  2’’ (ξεχωριστό τμήμα της ζωστήρας  παροχής) χρησιμοποιώντας 

το ίδιο  σώμα  του ζωστήρα παροχής. 

 Η διάταξη αντικατάστασης των εξόδων παροχής θα συνδέεται με το σώμα (άνω μέρος) των ζωστήρων 

παροχής μέσω ανοξείδωτων κοχλιών. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ζωστήρων παροχής 

όπου αναλυτικά θα περιγράφονται τα εξής: 

o Υλικά κατασκευής των μερών των ζωστήρων παροχής. 

o Πίεση λειτουργίας. 

o Οδηγίες χρήσης – εγκατάστασης των ζωστήρων παροχής . 

      (Γλώσσα: ελληνική εκτός  διαγραμμάτων – εικονογραφημένων καταλόγων όπου γίνεται δεκτή η Αγγλική 

γλώσσα). 
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30.2 Κεφαλές ζωστήρων παροχής με έξοδο 1''     

Η κεφαλή ζωστήρων παροχής θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο (GS 400-15 σύμφωνα με το UNI ΕΝ1563). 

Θα φέρει έξοδο 1’’ και πρέπει απαραίτητα να προσαρμόζεται τέλεια στο κύριο σώμα των ζωστήρων παροχής για 

την αντικατάσταση της υπάρχουσας.      

Βαφή χυτοσιδήρου: εποξεική ή οποιαδήποτε ισοδύναμη, 100μ ελάχιστο πάχος βαφής η οποία θα φέρεται 

εσωτερικά και εξωτερικά 

 

30.3 Κεφαλές ζωστήρων παροχής με έξοδο 1 ¼΄΄     

Η κεφαλή ζωστήρων παροχής θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο (GS 400-15 σύμφωνα με το UNI ΕΝ1563). 

Θα φέρει έξοδο 1 ¼΄΄ και πρέπει απαραίτητα να προσαρμόζεται τέλεια στο κύριο σώμα των ζωστήρων παροχής για 

την αντικατάσταση της υπάρχουσας.      

Βαφή χυτοσιδήρου: εποξεική  ή οποιαδήποτε ισοδύναμη, 100μ ελάχιστο πάχος βαφής η οποία θα φέρεται 

εσωτερικά και εξωτερικά 
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31 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 257 (Τ.Π. 247) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ    
 

Τα Ορειχάλκινα είδη  θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική 

– κατασκευαστική ατέλεια . 

 

31.1 Γενικά Χαρακτηριστικά  

 Το μέταλλο κατασκευής θα  είναι ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των προδιαγραφών 

δηλ: Ορείχαλκος OT 58 UNI 5705 (Cu, Zn40, Pb2)  ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα χαλκού. 

 Τα σπειρώματα θα ακολουθούν το ISO 228  ή 7/1. 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ορειχάλκινων ειδών 

(εξαρτημάτων). 

(Γλώσσα: ελληνική εκτός διαγραμμάτων–εικονογραφημένων καταλόγων όπου γίνεται δεκτή η Αγγλική γλώσσα). 

Επί πλέον εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από 

Δημόσιο Οργανισμό ή από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για 

πόσιμο νερό. 
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32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 258 (Τ.Π. 248) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

PE-100 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
  

32.1 Προορισμός           

Τα ρακόρ σπειρώματος θα τοποθετηθούν στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου PE–100 (αγωγό διανομής) και θα 

εξασφαλίσουν την ένωση του αγωγού με τους σφαιρικούς κρουνούς συνένωσης και διακοπής. 

 

32.2 Γενικά Χαρακτηριστικά         

Τα ρακόρ τεχνικής σύσφιξης PE–100  θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, υπολείμματα άνθρακα ή 

οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 

 

32.3 Λειτουργικές απαιτήσεις συνδέσμου       

Ο σύνδεσμος θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE–100  και από την 

άλλη να διαμορφώνει απόληξη αρσενικού μεταλλικού σπειρώματος. 

 

 Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου PE–100.    

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο αποκλειόμενης της αυτογενούς 

συγκόλλησης (PE). Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση.   

Ειδικότερα: 

 Στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (o-ring) ο οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά 

περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται 

με απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου. 

 Ο σύνδεσμος θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού πολυαιθυλενίου που θα αποκλείει την 

αξονική απομάκρυνση του αγωγού από το σύνδεσμο. Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του 

δακτυλίου αγκύρωσης επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά. Ενδεικτικά αναφέρεται 

διάταξη, η οποία αποτελείται από  δακτύλιο αγκύρωσης κατασκευασμένο από ακετάλη ή ορείχαλκο, ο 

οποίος σφίγγει εξωτερικά το σωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της 

διαμέτρου του δακτυλίου αγκύρωσης (ακετάλη ή ορείχαλκος), μέσω σύσφιξης  της εξωτερικής επιφάνειας 

του από το περικόχλιο   σύσφιξης. 

 Στην εσωτερική πλευρά του δακτυλίου αγκύρωσης υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές οι οποίες διεισδύουν 

εξωτερικά περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι μικρής 

επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής συμπίεσης 

τους. Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην μειώνεται συνολικά η αντοχή 

του αγωγού. 

 

!!Προσοχή!! 

Το Περικόχλιο Σύσφιξης συνδέεται εξωτερικά του σώματος του ορειχάλκινο συνδέσμου. 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 82 από  104 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2018\ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗ\ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.docx 

 Εξάρμωση           

Ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει να γίνεται χωρίς να 

καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. 

 Υλικά κατασκευής 

o Σώμα  – Περικόχλιο  Σύσφιξης: Ορείχαλκος CW617N κατά ΕΝ 12165, ΕΝ 12168  ή  οποιοδήποτε 

ισοδύναμο κράμα χαλκού. 

o Δακτύλιος αγκύρωσης: Ορείχαλκος CW614N κατά ΕΝ 12165, ΕΝ 12168. 

o Δακτύλιος στεγανότητας: EPDM, NBR ή ισοδύναμο αυτών. 

 

 Πίεση Λειτουργίας         

Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 bar. 

 

 Πίεση δοκιμής           

Η πίεση δοκιμής του συνδέσμου  με νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 bar. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω :  

o Υλικά κατασκευής των μερών των ρακόρ PE - 100. 

o Υπεύθυνη δήλωση την οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής-συναρμολόγησης των 

ρακόρ PE - 100. 

o Οδηγίες χρήσης των ορειχάλκινων ρακόρ σύσφιξης PE - 100. 

      (Γλώσσα: ελληνική εκτός διαγραμμάτων – εικονογραφημένων καταλόγων όπου γίνεται δεκτή η Αγγλική 

γλώσσα). 

 

32.4 Ρακόρ τεχν. σύσφιξης ορειχάλκινο για PE-100, Φ20- αρσ ½΄΄ 

 Αρσενικό Σπείρωμα Ορειχάλκινου συνδέσμου: 1/2’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Ελάχιστο Μήκος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 45   χλστ   

 Ελάχιστο Βάρος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 100   γραμμάρια. 

 

32.5 Ρακόρ τεχν. σύσφιξης ορειχάλκινο για PE-100, Φ20- αρσ ¾’’ 

 Αρσενικό Σπείρωμα Ορειχάλκινου συνδέσμου: 1/2’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Ελάχιστο Μήκος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 45  χλστ   

 Ελάχιστο Βάρος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 100 γραμμάρια. 

 

32.6 Ρακόρ τεχν. σύσφιξης ορειχάλκινο για PE-100, Φ25- αρσ ¾΄΄ 

 Αρσενικό Σπείρωμα Ορειχάλκινου συνδέσμου: 3/4’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Ελάχιστο Μήκος  Ορειχάλκινου συνδέσμου: 54 χλστ   

 Ελάχιστο Βάρος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 170 γραμμάρια. 
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32.7 Ρακόρ τεχν. σύσφιξης ορειχάλκινο για PE-100, Φ32- αρσ 1΄΄ 

 Αρσενικό Σπείρωμα Ορειχάλκινου συνδέσμου: 1’’ (Σύμφωνα με ISO 228/1). 

 Ελάχιστο Μήκος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 60 χλστ   

 Ελάχιστο Βάρος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 300 γραμμάρια. 

 

32.8 Ρακόρ τεχν. σύσφιξης ορειχάλκινο για PE-100, Φ63- αρσ 2΄΄ 

 Αρσενικό Σπείρωμα  Ορειχάλκινου συνδέσμου:  2’’ (Σύμφωνα με ISO 228). 

 Ελάχιστο Μήκος  Ορειχάλκινου συνδέσμου: 105 χλστ   

 Ελάχιστο Βάρος Ορειχάλκινου συνδέσμου: 1350 γραμμάρια. 

 

Επί πλέον εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό για όλα τα υλικά από 

Δημόσιο Οργανισμό ή από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Δημόσιο ή ιδιωτικό περί της καταλληλότητάς τους για 

πόσιμο νερό. 
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33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 29 (Τ.Π. 09) – ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
33.1 Γενικά 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κατασκευαστικά σχέδια των παροχών Α1 και Α2 που περιγράφονται στην 

παράγραφο 8.2 της Τεχνικής Περιγραφής των ΤΔ του Έργου. Και οι υπόλοιπες παροχές είναι όμοιας φιλοσοφίας. 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΥΠΟΥ Α1 

Ενδεικτικό σκαρίφημα σύνδεσης μιας απλής παροχής (1 Υδρόμετρο), με τον κεντρικό αγωγό, με σωλήνα Φ20 και 

όλα τα σχετικά εξαρτήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ20 ΡΕ-100, ΠΝ 16, SDR-11 

 ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 35x35 –B125 

 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 145mm 

 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ-ΕΝΣΩΜ/ΝΗ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ 

  ΡΑΚΟΡ ΡΕ-100-Φ20 x ½΄΄ ΑΡΣ 

  ΡΑΚΟΡ ΡΕ-100-Φ20 x ¾΄΄ ΑΡΣ 

 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ¾΄΄ ΑΡΣ -¾΄΄ ΘΗΛ-ΟΡ.ΚΑΠΑΚΙ   

 ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ- ¾΄΄ ΜΕ ΕΣ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ-ΛΑΣΤΙΧΟ   
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΥΠΟΥ Α2 

Ενδεικτικό σκαρίφημα σύνδεσης μιας διπλής παροχής χωρίς μειωτή πίεσης (2 Υδρόμετρα), με τον κεντρικό αγωγό, 

με σωλήνα Φ25 και όλα τα σχετικά εξαρτήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνει η σύνδεση της παροχής με 3 ή 4 Υδρόμετρα με τον κεντρικό αγωγό, με σωλήνα Φ32 

και όλα τα σχετικά εξαρτήματα, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου και στην τεχνική 

περιγραφή της παρούσης μελέτης. 

Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται και στην κατασκευή των ιδιωτικών παροχών όταν γίνεται χρήση μειωτή πίεσης. Η 

διαφορά έγκειται στην τοποθέτηση ανάμεσα στο κολλεκτέρ και του αντίστοιχου σφαιρικού κρουνού του 

αντίστοιχου μειωτή πίεσης. 

Οι διαστάσεις των φρεατίων ορίζονται στην παράγραφο 8.2 της Τεχνικής Περιγραφής των ΤΔ του Έργου. 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ25 ΡΕ-100, ΡΝ 16, SDR-

11 

 ΦΡΕΑΤΙΟ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 35x35 –B125 

  2 Χ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 145mm 

  2 Χ ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ-ΕΝΣΩΜ/ΝΗ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ 

  ΡΑΚΟΡ ΡΕ-100-Φ25 x ¾΄΄ ΑΡΣ 

 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ¾΄΄ ΑΡΣ -¾΄΄ ΘΗΛ-ΟΡ.ΚΑΠΑΚΙ  

 ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ- ¾΄΄ ΜΕ ΕΣ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ-ΛΑΣΤΙΧΟ   

  ΡΑΚΟΡ ΡΕ-100-Φ25 x ¾΄΄ ΑΡΣ 

 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ¾΄΄ ΑΡΣ -¾΄΄ ΘΗΛ-ΟΡ.ΚΑΠΑΚΙ   

  ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 
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34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31 (Τ.Π. 31) - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

34.1 Γενικά 

«Έλεγχος Ποιότητας» είναι η διαδικασία που θα εφαρμόζεται προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η προμήθεια και η 

κατασκευή στο εργοστάσιο ή επί τόπου του έργου, γίνονται σύμφωνα με τα σχέδια και πληρούν τους όρους των 

Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

34.2 Σκοπός 

Σκοπός του ελέγχου ποιότητας είναι να εξασφαλιστεί ότι ο Ανάδοχος θα εκτελέσει έργο υψηλής ποιότητας. Το 

προσωπικό Ελέγχου Ποιότητας δεν είναι δυνατό να ελέγξει την ποιότητα μίας ήδη τελειωμένης εργασίας. Αντίθετα, 

θα εξακριβώνει ότι εκτελείται εργασία καλής ποιότητας, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της. Ο έλεγχος ποιότητας 

θα γίνεται από το προσωπικό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα διευκολύνει το προσωπικό της Υπηρεσίας και του 

Συμβούλου της για την εποπτεία εφαρμογής και για την εκτέλεση συμπληρωματικών ελέγχων. 

 

34.3 Πρότυπα ποιότητας 

Οι σχετικοί κανονισμοί και τα κριτήρια που καθορίζουν τα απαιτούμενα πρότυπα για υλικά και ποιότητα εργασίας, 

αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη. Στον έλεγχο ποιότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις 

αυτών των κανονισμών και των κριτηρίων. Αν ο Ανάδοχος προτείνει εναλλακτικά πρότυπα, που να παρέχουν 

ανάλογης ποιότητας προϊόντα, και εφόσον γίνουν δεκτά από τον Εργοδότη, τότε και αυτά τα εναλλακτικά πρότυπα 

θα τα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 

 

34.4 Οργάνωση 

Η διασφάλιση και ο έλεγχος ποιότητας, τόσο επί τόπου, όσο και, εφόσον απαιτηθεί, εκτός έργου, εφόσον 

απαιτηθεί, θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί, για λογαριασμό και με δαπάνες της, πρόσθετους ελέγχους και 

δοκιμές, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό υπηρεσίες και τρίτων Συμβούλων. 

Ο Ανάδοχος έχει την απόλυτη ευθύνη για την υποβολή στην Υπηρεσία όλων των σχετικών εν ισχύει πιστοποιητικών 

ποιότητας όλων των υλικών, του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του έργου, καθώς και για την αποδοχή από την 

Υπηρεσία όλων των ενδεχόμενων υπεργολάβων, προμηθευτών και εργαστηρίων μετά των οποίων θα συμβληθεί ο 

Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

34.5 Στοιχεία προς υποβολή 

34.5.1  Πίνακας επιλογής υλικών και εξαρτημάτων 

Σε 60 ημέρες μετά από την Εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, ένα 

λεπτομερή πίνακα των υλικών και εξαρτημάτων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να ενσωματώσει στο έργο. 

Ο πίνακας θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά ποιότητας. 
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34.5.2  Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας επί τόπου του έργου 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των έργων που θα κατασκευάσει ή υλικών και 

εξαρτημάτων που θα προμηθεύσει και θα ενσωματώσει. 

Για τον έλεγχο της διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαζόμενου έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην 

Υπηρεσία, μέσα στην ως άνω προθεσμία, Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας και Επιθεωρήσης επί Τόπου του Εργου, 

που θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες ελέγχου, επιθεώρησης και δοκιμών των διαφόρων κατασκευαστικών φάσεων 

του έργου και των υλικών που θα ενσωματώνονται. 

Όταν ο πίνακας επιλογής των υλικών, κτλ. και το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας του Αναδόχου έχουν εγκριθεί από 

την Υπηρεσία, θα αποτελέσουν τμήμα της Συμβάσεως και θα ακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της, 

εκτός αν δοθούν αντίθετες εγκρίσεις και οδηγίες για συγκεκριμένα θέματα. 

 

34.5.3  Έλεγχος ποιότητας 

Για τον Έλεγχο Ποιότητας θα τηρούνται λεπτομερή και ενημερωτικά στοιχεία, σε κατάλληλη μορφή, για τα υλικά 

και τον εξοπλισμό που έχουν παραγγελθεί, παραδοθεί, βρεθεί ελαττωματικά ή έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια των 

εργασιών ή που πλεονάζουν. 

Το κλιμάκιο επίβλεψης θα εποπτεύει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές και επιθεωρήσεις, ώστε να 

εξασφαλισθεί ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα Σχέδια και τις Προδιαγραφές. 

Θα παρέχεται ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στους αρμοδίους υπαλλήλους, προκειμένου να επιθεωρήσουν το έργο. 

Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία και θα βοηθά το έργο τους. 

 

34.5.4  Μη συμφωνία προς τις Προδιαγραφές 

Στις περιπτώσεις ασυμφωνίας προς τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών, θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Μη 

Συμμόρφωσης για άμεσες ενέργειες αποκατάστασης. Το Πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης θα αναφέρει τα 

ακόλουθα: 

α. Ημερομηνία και τμήμα του έργου στο οποίο παρουσιάστηκε η ασυμφωνία. 

β. Περιγραφή του είδους της ασυμφωνίας-κακοτεχνίας (με συνημμένες τις αναφορές ελέγχου και τα 

αποτελέσματα των δοκιμών). 

γ. Προτεινόμενες ενέργειες αποκατάστασης. 

Το Πιστοποιητικό θα δοθεί αμέσως στον Ανάδοχο όπως απαιτείται. Το πιστοποιητικό Μη Συμμόρφωσης θα 

χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να καταγραφεί η ημερομηνία και η φύση της ορθής αποκατάστασης. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα ανανεώνει λεπτομερειακό αρχείο για τον έλεγχο ποιότητας, όπου με κατάλληλη 

μορφή θα υπάρχουν σαφείς κατάλογοι όλων των υλικών που έχουν παραγγελθεί, των υλικών που έχουν 

παραληφθεί, των υλικών τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα ή χαθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών ή όσων 

υπάρχουν σε πλεόνασμα. Η Υπηρεσία και ο Σύμβουλός της θα πρέπει να έχει πρόσβαση σ’ αυτά τα αρχεία ανά 

πάσα στιγμή. 
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35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31 (Τ.Π. 31) - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
35.1 Αντικείμενο 

Προ της ενάρξεως των εργασιών θα γίνει με ηλεκτρονικό όργανο ταχυμετρική αποτύπωση 

στην περιοχή των αγωγών για όλο το μήκος αυτών και με πλάτος 20 μ. στην οποία θα 

υπάρχουν και οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και οι όψεις των οικοδομών, και λοιπές 

λεπτομέρειες όπως κράσπεδα, κολώνες κτλ. καθώς και υψόμετρα. Η αποτύπωση θα γίνει με 

ηλεκτρονικό όργανο κατάλληλο για εισαγωγή σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, θα 

είναι εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87 τα δε υψόμετρα θα είναι απόλυτα. 

Επίσης θα γίνει εφαρμογή επί τόπου των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών καθώς και 

πασσάλωση επί τόπου των αγωγών. Στην οριζοντιογραφία που θα συνταχθεί θα σημειωθεί και 

η πασσάλωση των αγωγών, όπως θα γίνει επί τόπου από τον ανάδοχο. Επίσης θα συνταχθούν 

οι κατασκευαστικές μηκοτομές των έργων στις οποίες θα ληφθούν υπόψη, εκτός από τα 

τοπογραφικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις λοιπές έρευνες, όπως τα 

στοιχεία των άλλων ΟΚΩ. Τα παραπάνω σχέδια θα παραδοθούν υπό κλίμακα 1 : 1.000 σε τρία 

αντίγραφα στην Υπηρεσία για έγκριση προ της ενάρξεως των εργασιών. 

Μόλις περαιωθεί η κατασκευή των έργων θα καταρτισθούν ηλεκτρονικά σχέδια και τεύχος που 

θα δίνουν πλήρη εικόνα του κατασκευασμένου αγωγού με τις διακλαδώσεις του και όλα τα 

τεχνικά έργα, βασιζόμενα στα λεπτομερειακά σχέδια που θα συνοδεύουν τις επί μέρους 

επιμετρήσεις ή τα κατά καιρούς συνταχθέντα ΠΠΑΕ. Επίσης θα παραδοθεί και η σχετική 

δισκέτα. 

Η καταλληλότερη μορφή ψηφιακών δεδομένων, είναι αυτή του θεματικού χαρτογραφικού 

επιπέδου (coverage) που μπορεί να προέλθει από λογισμικό GIS. Η απλούστερη όμως και 

ενδεικνυόμενη μορφή είναι αυτή των σχεδιαστικών αρχείων τύπου DXF ή DWG που μπορεί να 

προέλθει από λογισμικά σχεδιαστικά προγράμματα όπως είναι το ΑUTOCAD, το GEOCALC, ή 

άλλα παρόμοια προγράμματα. 

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες θα παραδοθούν και τα τεύχη των μετρήσεων με όλους 

τους υπολογισμούς ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος. 

Η απεικόνιση των εκτελεστέων έργων και ιδίως των αγωγών θα είναι σαφής υψομετρικώς και 

οριζοντιογραφικώς ώστε, βάσει αυτών, να μπορεί οποτεδήποτε να επισημανθεί η ακριβής θέση 

των αγωγών, των ειδικών τεμαχίων, των φρεατίων επισκέψεως, των κάθε φύσεως 

εξαρτημάτων και οργάνων λειτουργίας καθώς και των εγκαταστάσεων των υπογείων δικτύων 

άλλων Ο.Κ.Ω. που έχουν συναντηθεί. Οι σημαντικές θέσεις (φρεάτια κτλ.) θα δίνονται με 

συντεταγμένες οι οποίες θα παρουσιάζονται με μορφή πίνακα. 

Τα σχέδια αυτά θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε διαφανές και τρεις έγχρωμες εκτυπώσεις 

αντίγραφά τους θα συνοδεύουν τον τελικό συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα (πέραν των άλλων 

στοιχείων). Επίσης το τεύχος στο πρωτότυπο και τρία αντίγραφα. 
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35.2 Βασικό περιεχόμενο των στοιχείων 

Α. Οριζοντιογραφία του έργου, σε κλίμακα 1 : 1.000 πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της 

αποτυπώσεως του αναδόχου. Το σχέδιο θα μπορεί να μεγεθυνθεί ηλεκτρονικά. 

Στην οριζοντιογραφία θα αναγράφονται: 

α) Ο άξονας όλων των αγωγών του έργου στην ακριβή του θέση σε σχέση με τις 

οικοδομικές γραμμές και άλλα μόνιμα στοιχεία συσχετισμού. 

β) Οι υπάρχοντες αγωγοί στους δρόμους όπου κατασκευάζονται τα έργα. 

γ) Οι ακριβείς θέσεις των φρεατίων, των στομίων επισκέψεως αυτών και των τεχνικών 

έργων με εξασφαλίσεις σαφείς και από σταθερά σημεία (όχι δένδρα ή κολώνες), άλλα 

με συντεταγμένες, όπως αναφέρεται παραπάνω, και με την εμφάνιση που θα ορίσει η 

επίβλεψη (π.χ. σαν λεπτομέρεια στην άκρη του σχεδίου ή σε ειδικό τεύχος 

εξασφαλίσεων, αν δεν είναι δυνατόν να σχεδιασθούν καθαρά μέσα στην 

οριζοντιογραφία). 

δ) Τα απόλυτα υψόμετρα καλυμμάτων και ροής από ρεπέρ στις θέσεις των φρεατίων και 

ξεχωριστά για όλους τους αγωγούς που συμβάλουν σε ένα φρεάτιο. 

ε) Τα υψόμετρα ροής, οι εξασφαλίσεις της αρχής και του πέρατος των αναμονών αγωγών 

που κατασκευάσθηκαν. 

στ) Ουσιώδη ενδιάμεσα μήκη (μεταξύ φρεατίων κτλ.) καθώς και σημαντικά στοιχεία 

αγωγών (υλικό, διάμετρος, κλίση κτλ.). 

ζ) Παρατηρήσεις σχετικές με αγωγούς που παραλαμβάνονται ή διοχετεύονται ή 

καθαιρούνται κτλ. 

 

Β. Γενική οριζοντιογραφία του έργου με κλίμακα κατά προτίμηση 1:5.000. 

Γ. Μηκοτομές των κυρίων αγωγών του έργου με την κλίμακα της μελέτης όπου θα 

σχεδιάζονται και θα αναγράφονται απαραίτητα. 

α) υψόμετρα εδάφους και ερυθράς 

β) υψόμετρα ροής και εκσκαφής 

γ) χιλιομέτρηση της θέσεως των φρεατίων, των ειδικών τεμαχίων και λοιπών 

εξαρτημάτων 

δ) υλικά, διάμετροι, μήκη, κλίσεις κτλ. 

ε) τα ονόματα των οδών κατά μήκος και εγκαρσίως του αγωγού 

στ) οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν 

Δ. Σχέδια λεπτομερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων Τεχνικών Έργων όπως 

αυτά κατασκευάσθηκαν με τις κλίμακες αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η 

επίβλεψη ορίσει άλλες. Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της εργολαβίας 

 Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους όρους µε τους οποίους θα 
εκτελεστεί από τον εργολάβο, το έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα. 

 

Άρθρο 2ο : ∆ιατάξεις που ισχύουν 

 Τα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

2. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3.  Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, 
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007 -2013»,  και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» και το  Π.∆. 
171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

4.   Του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

5.   του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει 

6.  του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

7. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

9.  του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

10.  του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
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11.  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

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

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

14.  του Π.∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

15.  του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

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

17.  της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

18.  της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

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

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

21.   Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/07.06.2010,  

22. Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/2014),  

23.   Του Π.∆. του 28/80 κατά το µέρος που δεν αναφέρονται στην εκτέλεση των έργων και 
προµηθειών των Ο.Τ.Α 

24.  Του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/2018) « Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – 
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα « 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»]. 

 όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν. 

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

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν 
 
 Η τεχνική µελέτη του έργου, που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή και τα 

κατασκευαστικά σχέδια, συµπληρώνεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει 
και να τηρεί ο εργολάβος, κατά την εκτέλεση των εργασιών των παρακάτω κατηγοριών, δηλαδή 
Οικοδοµικά – Υδραυλικά – Ηλεκτροµηχανολογικά – Οδοποιία. 

 
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 

1. Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συµπληρωµατικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή 
τους, εκτελούνται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, τον προϋπολογισµό ,το Τιµολόγιο 
εργασιών τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και τους όρους αυτής της 
συγγραφής υποχρεώσεων, ή σύµφωνα µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις της µελέτης, που θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, εφ’ όσον αυτές εγκριθούν από τα αρµόδια όργανα. 

2. Για οποιαδήποτε ασάφεια της µελέτης, ο εργολάβος, είναι υποχρεωµένος, πριν από κάθε 
εκτέλεση εργασίας να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα, έτσι ώστε το έργο να 
εκτελείται µέσα στην συµβατική προθεσµία. 

3. Ο Ανάδοχος εργολάβος σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου θα 
δροµολογεί την πορεία των εργασιών έτσι ώστε να υπάρχει η µικρότερη δυνατή όχληση των 
πολιτών. 

4. Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής και του γεγονότος ότι αφ’ενός οι αγωγοί του 
υπάρχοντος δικτύου είναι παλαιοί, χαµηλών προδιαγραφών και ευαίσθητοι, µε µεγάλη 
δυσκολία επισκευής σε περίπτωση διαρροής ή βλάβης, το δε δίκτυο περιήλθε στην κυριότητα 
του δήµου χωρίς ακριβή χαρτογράφηση της όδευσής του, αφετέρου είναι απαραίτητη η 
απρόσκοπτη και συνεχής ύδρευση της περιοχής κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πριν 
την έναρξη των εργασιών ανά τµήµα θα πρέπει να γίνεται καταγραφή και αποτύπωση του 
υπάρχοντος δικτύου µε µη επεµβατική µέθοδο (µε τη χρήση γεωραντάρ) και να παραδίδεται το 
αντίστοιχο µητρώο στην τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου. Η αποζηµίωση στον ανάδοχο για την 
παραπάνω εργασία περιλαµβάνεται ανηγµένη στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου όπως 
αναφέρεται και στους γενικούςόρους αυτού και καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση δεν προβλέπεται. 

 
Άρθρο 5ο : Προϋπολογισµός του έργου 

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 2.419.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α.) και αναλύεται 
όπως παρακάτω : 

� Εργασίες – προµήθειες  
o για δηµοπράτηση : 2.419.354,84 € (πλέον Φ.Π.Α.) 
o για ανάθεση :   
o για αυτεπιστασία : 

� Απολογιστικά από τον φορέα του έργου 
o Εργασίες :  
o Υλικά  : 

 Σύνολο :    2.419.354,84 €  (πλέον Φ.Π.Α. ) 
 
Άρθρο 6ο : Εγγυήσεις  

i. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως αναφέρεται στην διακήρυξη είναι ίση µε 
δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισµού των δηµοπρατουµένων εργασιών και 
προµηθειών του έργου που δηµοπρατείται (αρθρο 72 του ν.4412/2016). 

ii. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών – προµηθειών που δηµοπρατούνται ή που θα εκτελεστούν µε απ’ ευθείας 
ανάθεση και υποβάλλεται στον ∆ήµο ή την Κοινότητα κατά την υπογραφή του 
συµφωνητικού ( άρθρο 72 του ν.4412/2016). 
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iii. Η εγγύηση αντικατάστασης δεκάτων καθορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας των 
εργασιών που εκτελέστηκαν και σε δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας των υλικών στο 
εργοτάξιο ( άρθρο 152 παρ.12 του Ν.4412/2016). 

iv. Τυχόν συµπληρωµατικές εγγυήσεις . 

Άρθρο 7ο : Προθεσµία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες 

 Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα ίσο µε εικοσιτέρεις 
(24) µήνες. Όλες οι προθεσµίες (συνολική και τµηµατικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύµβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα συµβατικά τεύχη 
ορίζεται διαφορετικά. Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016.. Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο µέσα στην 
συµβατική προθεσµία ή τις επί µέρους τµηµατικές προθεσµίες που αναφέρονται παραπάνω, 
µπορεί να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 και ο ανάδοχος να 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
Άρθρο 8ο : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών 

1. Όλα τα υλικά που θα προµηθευτεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητας, να τα εγκρίνει ο Επιβλέπων του έργου και µε τον εργαστηριακό έλεγχο να 
διαπιστώνεται ότι ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος, µε δικά 
του έξοδα, να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών, 
δεδοµένου ότι έχει ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών (σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές), για την εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί έντεχνη εκτέλεση. 
Έστω και εάν ο εργολάβος δεν κρίνει απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών είναι 
υποχρεωµένος να πληρώσει την δαπάνη, που απαιτείται γι’ αυτό εάν του ζητηθεί εγγράφως 
από την Υπηρεσία ή τον Επιβλέποντα του έργου. 

3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει κάθε στιγµή την ποιότητα των υλικών και εργασιών, 
χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον εργολάβο από ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών 
και την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

4. Η θέση που λαµβάνονται τα υλικά είναι: ________________________________________ 
 Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης του υλικού, 
εφ’ όσον αυτό θα εξασφαλίσει οικονοµικότερη ή ποιοτικά καλύτερη κατασκευή. Για οποιαδήποτε 
αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφή διαταγή της Υπηρεσίας, ή του Επιβλέποντα του 
έργου. 

Άρθρο 9ο : Έντεχνη κατασκευή – Ασφάλεια έργου και προσωπικού 
 Ο Επιβλέπων του έργου έχει το δικαίωµα : 
i. Να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή µηχανήµατος που κρίνεται ακατάλληλο για την 

εργασία που προορίζεται ή που δεν παρέχει ασφάλεια στο έργο και το εργατοτεχνικό 
προσωπικό. 

ii. Να δώσει εντολή στον εργολάβο να αποµακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό 
που δεν είναι έµπειρο για την εκτέλεση κάποιας εργασίας.  

Άρθρο 10ο : Τρόπος επιµέτρησης 
 Ο τρόπος επιµέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης (είδος 
µονάδας) ή από τον προϋπολογισµό εάν σε άρθρο του τιµολογίου δεν αναφέρεται µονάδα 
εργασίας. 
 Επιµετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές 
(κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης ή πίνακες εργασιών). ∆εν επιµετρώνται ποσότητες, που 
καθιστούν το έργο ασφαλέστερο, για τις οποίες όµως δεν έχουν δοθεί εντολές από τον 
Επιβλέποντα του έργου, κατασκευάσθηκαν όµως από τον εργολάβο µε δική του πρωτοβουλία. 
Άρθρο 11ο: Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή παραλαβή – Οριστική παραλαβή 

1. Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε (15) µήνες και µετράται σύµφωνα µε το άρθρο 171 του 
Ν.4412/2016. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί 
το έργο σε καλή κατάσταση, δηλαδή να το επισκευάζει και να διορθώνει κάθε βλάβη ή 
φθορά, που οφείλεται στην συνήθη χρήση του έργου, µε δικά του έξοδα. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : 

 Η συγγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής του έργου που φαίνεται στην επικεφαλίδα 

και έχει προϋπολογισμό  3.000.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% €  . 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

1. Του Ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

3.  Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και 

άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του Ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το  Π.Δ. 171/87. (ΦΕΚ Α 84/1987) 

4. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος που εγκρίθηκε µε την απόφαση ∆14/19164/28-3-
97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97).  

5.  Ο Κανονισµός φορτίσεων ∆οµικών ‘Εργων που ακολουθεί το Β.∆. της 10/31-12-45 (ΦΕΚ Ά 
117/46).  

6.  Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα – ΕΚΩΣ 2000.  
7.  Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός – ΕΑΚ 2000. 
8.  Οι ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) έργων οδοποιϊας.  
9.  Οι προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές οδοποιϊας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που δεν έχουν 

καταργηθεί (κωδικοποίηση 1964).  
10.  Οι όροι εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνών του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα.  
11.  Οι ισχύουσες εγκεκριµένες προδιαγραφές Υδραυλικών,Οδοποιίας Οικοδοµικών και 

Ηλεκτροµηχανολογικών έργων. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει 
κατά την ημέρα της δημοπρασίας σχετικά με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 

 
Άρθρο 3ο : Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 

 Κατά την εκτέλεση του έργου ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπ. ΥΠΕΧΩΔΕ και εφαρμόζονται για το είδος του 

εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και Υπ. ΠΕΧΩΔΕ οι 

αντίστοιχες στους ειδικούς όρους της παρούσης. 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία  
 Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι αυτά όπως ορίζονται στη 

Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 
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Άρθρο 5ο : Προθεσμία εκτέλεσης έργου – Εγγυήσεις – Ποινικές ρήτρες 
 Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηματικές) αρχίζουν από την υπογραφή της 
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
ορίζεται διαφορετικά. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επί 
μέρους εργασίες του έργου και να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση 
δοκιμές. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.  
 Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερεις (12) μήνες, και συμπληρώνεται 
με τις τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στη 
σύμβαση για την κατασκευή του έργου  

Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 

μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις 

προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την 

κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήμων της σύμβασης και 

με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία 

ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή 

αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το 

αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 

αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται 

την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό 

αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141. 

. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών 

των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία,  κίνηση διαδικασίας για τη λήψη σχετικών αδειών 

από ΔΕΗ,ΟΤΕ, άδεια τομών από  την Περιφέρεια Αττικής για την Λεωφόρο Λαυρίου(Λεωφόρο 

Β. Κωνσταντίνου) κ.λ.π, σύνταξη και έγκριση  μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δοκιμαστικές 

τομές) Προκειμένου για έργα στις δημοπρασίες των οποίων καλούνται να συμμετάσχουν και 

επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα κατά την εγκύκλιο Ε 25/4-3-86 του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν απαιτείται η υποβολή χρονοδιαγράμματος, αλλά συντάσσεται από τη 

Διευθύνουσα υπηρεσία πίνακας εργασιών.  

 Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζονται οι παράγραφοι 

8,9 και 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στο άρθρο 148 

του Ν.4412/2016. 

 Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται από το άρθρο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ημερολόγιο έργου 

α) Για την πρόοδο των εργασιών ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα του έργου.Εάν ο εργολάβος 

δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία ή τις επί μέρους τμηματικές προθεσμίες 

που αναφέρονται παραπάνω εφαρμόζεται ποινική ρήτρα.  

Η ποινική ρήτρα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

. 

β) Σε περίπτωση, που ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε προθεσμία που ορίζει η παρούσα στην 

περαίωση των εργασιών  μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με την διαδικασία του 

άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 
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γ) Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα 

διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για 

καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα 

συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των 

πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής 

δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα 

από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 

παράλειψη τήρησης. 

 

Άρθρο 7ο : Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου 

 Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών και ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση κάθε μιας από αυτές σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου της παρούσας 

μελέτης. 

 Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατό να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις των 

εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, μετά την συμμετοχή του αναδόχου 

στον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 8ο : Μελέτη συνθηκών έργου 

 Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη 

σύνταξή της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των 

τμημάτων του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 

αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής προσπελάσεως, 

την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, 

την δίαιτα των ρευμάτων και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που 

μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον να επηρεάσουν το κόστος 

των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη σύμβαση και τη μελέτη προς τις οποίες 

υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 9ο : Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου  

Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. 

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

 Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση 
αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές 
διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές 
ασφαλίσεις κ.λπ. 

 Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’  αυτού τις 
οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας την 

ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή 
τους.    

 Να εκτελεί ορισμένες εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω κλπ., λόγω παρουσίας αγωγών κοινής 
και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εμποδίων, με προσοχή και  χειρωνακτικά χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων. 

 Κατά την εκτέλεση των έργων να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση εμποδίων, 
προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύκτα) ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα 
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στους εργαζόμενους, διαβάτες, τροχοφόρας, κ.λπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις 
κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και στις παρακείμενες οικοδομές. 

 Να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές, όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες 
ειδικές εργασίες και προκειμένου γρήγορα να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημίες στο 

έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες  και τον διατάζει η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες Αρχές. 

 Να τοποθετεί πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λπ. 
Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και 
πεζών και να τις επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήματα κ.λ.π. και να 
τοποθετεί σε εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του έργου που 
εκτελεί, η Δημοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθμό τηλεφώνου 
του. 

 Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου 
πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαίας 
Κινήσεως.  

 Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία 
για τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 

 Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να μην κόβει δένδρα χωρίς άδεια δασικής 
υπηρεσίας. 

 

 

 

Άρθρο 10ο : Λογαριασμοί – Κρατήσεις – Φ.Π.Α.  
 Οι λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 

 Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από το άρθρο 

152 παρ.12 του Ν.4412/2016. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας επιβαρύνει τον εργοδότη.  

 

Άρθρο 11ο : Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 

περιλαμβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες : 
 που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αναφέρονται στο 

προηγούμενο άρθρο 9. 

 δημοσίευσης της διακήρυξης της Δημοπρασίας 

 τοπογραφικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης και τις πιθανές 
τροποποιήσεις της και που εκτελούνται μετά από εντολή και έλεγχο της Υπηρεσίας. 

 εργαστηριακών ελέγχων που θα απαιτηθούν για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατομών των 
τμημάτων του έργου και της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ή της 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των Εγκυκλίων και Διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κάνει δειγματοληψίες και να στέλνει τα δείγματα για 
έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τα Περιφερειακά του Τμήματα και ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για τη λήψη των δοκιμίων, τη μεταφορά τους στο 
Εργαστήριο ή τη μεταφορά του εργαστηρίου επί τόπου του έργου κ.λπ. με δική του δαπάνη. 

 σύνταξης τευχών Αναλυτικών επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, τελικών σχεδίων εφαρμογής 
όπως κατασκευάσθηκαν (“as built”) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (e-mail, CD-ROM 
κλπ), Ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η 
εκτύπωση Λογαριασμών ή Συγκριτικών Πινάκων με μηχανογραφικά συστήματα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 φωτογράφησης σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακές φωτογραφίες  τουλάχιστον έξι (6) 
με επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παράδοση στον Επιβλέποντα του έργου σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-mail, CD-ROM κλπ) 
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 κατασκευής και τοποθέτησης καλαίσθητης πινακίδας στην οποία θα σημειώνονται: ο κύριος του 

έργου, ο τίτλος ο προϋπολογισμός του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το όνομα το αναδόχου, 

η πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας κ.λ.π. 

 

Άρθρο 12ο : Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα 

του έργου 

 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, τόσο για 

την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος 

υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία 

δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη διευθύνουσα Υπηρεσία για τα 

σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης ή τις λανθασμένες εκτιμήσεις στις παραδοχές με τα οποίες 

συντάχθηκε αυτή και που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου να προτείνει τις 

απαραίτητες κατά τη γνώμη του τροποποιήσεις και να περιμένει τις έγγραφες εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Χωρίς τις έγγραφες αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για 

ότι συμβεί στο έργο. Για τις τροποποιήσεις της μελέτης εφαρμόζεται το άρθρο 144 του 

Ν.4412/2016. 

 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών 

που θα χρησιμοποιήσει, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσης, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 

συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

 

Άρθρο 13ο : Χρήση του έργου προ της αποπερατώσεως 

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα 

που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής 

διοικητικής παραλαβής. 

Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της 

διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον 

αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. Αν το έργο 

παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του συμπράττει στο 

πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής.  

 

Άρθρο 14ο : Προσωπικό αναδόχου 

 Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, 

πρέπει να είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα 

να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λπ. που κατά την 

κρίση της δεν έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι 

απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός κ.λπ. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι 

ασφαλισμένο στον προβλεπόμενο Ασφαλιστικό φορέα. 

 

Άρθρο 15ο : Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 

 Σε έργα επισκευών ή συντήρησης ισχύει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης που 

αναγράφεται στη σύμβαση, άλλως και κατά λοιπά ως προς το χρόνο συντήρησης και της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρμόζονται τα άρθρα 170,171 και 172 του 

Ν.4412/2016.. 

 

Άρθρο 16ο : Προτελικός λογαριασμός – Τελικός λογαριασμός  

 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής και τη σχετική εγκριτική απόφαση της 

Νομαρχίας ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασμό», με βάση τις 

ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 

παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριασμό». 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
    
Ο κύριος σκοπός του παρόντος Σχεδίου Ασφαλείας και Υγιεινής  του Έργου είναι η 
ΠΡΟΛΗΨΗ  των ατυχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί  η Ζωή και η Υγεία των 
εργαζομένων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου καθώς και η αποτροπή φθορών στα 
περιουσιακά στοιχεία του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου.  Δηλαδή, περιγράφει και 
διευκρινίζει τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψής τους λαμβάνοντας υπόψη 
τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. 
 
   Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων. 
Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω διατάγματα και κανονισμοί: 
- Π.Δ. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας» 
- Π.Δ. 17/96 – «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία» 
- Π.Δ. 16/96 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους 
ασφαλείας» 
- Π.Δ. 105/95 – «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην 
εργασία» 
- Π.Δ.395/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση 
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους» 
- Π.Δ. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας» 
- Π.Δ.397/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική 
διακίνηση φορτίων» 
- Π.Δ. 778/80 – «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» 
- Π.Δ.1073/81 – «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομικών και πάσης φύσεως έργα πολιτικού μηχανικού» 
- Π.Δ.95/78 – «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολούμενων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» 
 
1.1  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Πρόκειται για έργο ΥΔΡΕΥΣΗΣ στην περιοχή Καρελλάς του Δήμου Κρωπίας. 
 
1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

Αντικαταστάσεις αγωγών του  παλαιού δικτύου ύδρευσης περιοχής 

Καρελλά.  

Το έργο αφορά σε αντικατάσταση αγωγών παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην περιοχή 
«Καρελλάς». Προβλέπεται η αντικατάσταση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης το οποίο αποτελείται από σωλήνες PVC, PN6 ή PN10 διαφόρων διαμέτρων, 
αντοχής σε πίεση 6 Atm.Συνολικά προβλέπεται να αντικατασταθούν αγωγοί 
υδροδότησης μήκους 32.994 μ. 

 

1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Καρελλάς Δήμου Κρωπίας . 
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τις ελάχιστες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. 
 
   Επιπλέον, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών τυχόν ατυχημάτων. 
Για τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω διατάγματα και κανονισμοί: 
- Π.Δ. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας» 
- Π.Δ. 17/96 – «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων κατά 
την εργασία» 
- Π.Δ. 16/96 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους 
ασφαλείας» 
- Π.Δ. 105/95 – «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην 
εργασία» 
- Π.Δ.395/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρησιμοποίηση 
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους» 
- Π.Δ. 396/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας» 
- Π.Δ.397/94 – «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική 
διακίνηση φορτίων» 
- Π.Δ. 778/80 – «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» 
- Π.Δ.1073/81 – «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομικών και πάσης φύσεως έργα πολιτικού μηχανικού» 
- Π.Δ.95/78 – «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολούμενων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» 
 
1.1  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Πρόκειται για έργο ΥΔΡΕΥΣΗΣ στην περιοχή Καρελλάς του Δήμου Κρωπίας. 
 
1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

Αντικαταστάσεις αγωγών του  παλαιού δικτύου ύδρευσης περιοχής 

Καρελλά.  

Το έργο αφορά σε αντικατάσταση αγωγών παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην περιοχή 
«Καρελλάς». Προβλέπεται η αντικατάσταση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης το οποίο αποτελείται από σωλήνες PVC, PN6 ή PN10 διαφόρων διαμέτρων, 
αντοχής σε πίεση 6 Atm.Συνολικά προβλέπεται να αντικατασταθούν αγωγοί 
υδροδότησης μήκους 32.994 μ. 

 

1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Καρελλάς Δήμου Κρωπίας . 
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1.4  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
   Κύριος του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, με έδρα το Κορωπί, Οδός Βασιλέως. 
Κων/νου 47, και Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας. 
Η Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας. Ανάδοχος του έργου, σύμφωνα 
με την από ……./…./…. σύμβαση είναι………………. 
 
 
 
 
1.5  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ. 
…………………………………………………………………………………… 
 
1.6  ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
   Το σύνολο των νέων έργων που αποτελούν το αντικείμενο της εργολαβίας, υποδιαιρείται 
κυρίως για λόγους συστηματοποίησης της περιγραφής – σε Φυσικά Μέρη ως εξής: 
 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

1.7  ΣΤΟΧΟΙ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 
   

   Ο αντικειμενικός σκοπός της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς 
ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία οποιουδήποτε, και να αποτρέψει πιθανά συμβάντα τα οποία 
θα μπορούσαν να φθείρουν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο οποιουδήποτε, 
καθώς και να προκαλέσουν καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, 
υπηρεσία ή λειτουργία με αποτέλεσμα να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή το καλό όνομά της 
Εργοληπτικής Επιχείρησης. 

   Η Πολιτική της Εργοληπτικής Επιχείρησης για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας έχει ως εξής: η 
Διοίκηση της Εργοληπτικής επιχείρησης, θα παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους ώστε 
όλες οι εργασίες οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, να πραγματοποιούνται με 
ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και τα περιουσιακά της στοιχεία τηρώντας πάντα τους 
απαραίτητους όρους υγιεινής. 

   Θα πρέπει  η ασφάλεια να μην είναι θέμα τύχης άλλα κύρια υποχρέωση της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης να εμφυσήσει στους εργαζομένους την συναίσθηση ευθύνης για την τήρηση των 
κανόνων Υγιεινής. 

   Η Εργοληπτική Επιχείρηση αντιμετωπίζει την Ασφάλεια και Υγιεινή με τον ίδιο συστηματικό 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την Ποιότητα. 

   Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα 
καθήκοντά του, ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέτουν σε κίνδυνο τον 
ίδιο ή τρίτους, να του έχουν γίνει γνωστές όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και οι 
μέθοδοι αποφυγής ατυχημάτων καθώς και οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.  Συγχρόνως, 
υπάρχει διαθέσιμο το παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο 
εργοτάξιο. 

   Όταν πρόκειται να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο Διευθυντής 
Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί 
σχετικά με τα προβλήματα περί ασφαλείας. 

   Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις περί ασφαλείας ρυθμίσεις.  Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη θα είναι η εξέταση της «μη 
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συμμόρφωσης» και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί.  
Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας εκτιμά ότι στη  

 

διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το 
αναφέρει άμεσα στη Διοίηκηση. 

   Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ του Π.Δ. 
17/96, στις οποίες παρατηρήσεις έχουν και αφορούν σε θέματα ασφαλείας.  Με την έναρξη των 
εργασιών ο μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσει τα 
θέματα των συσκέψεων αυτών. 

  

1.8 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 

   Για την πραγματοποίηση όλων αυτών, ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Ασφαλείας και Υγιεινής θα 
εφαρμόζεται στο Έργο.  Το σύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται, για όλα τα Διοικητικά και 
Οργανωτικά του θέματα, σε ένα Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφαλείας. 

  Επίσης, γραπτές Οδηγίες Ασφαλείας θα συνταχθούν, ώστε να καλύπτουν όλες τις εργασίες 
στο Εργοτάξιο.  Αυτές οι γραπτές οδηγίες θα είναι πάντοτε στην διάθεση των εργαζομένων του 
Εργοταξίου. 

   Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας 
ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες «Χειρισμός μη συμμορφώσεων» του Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας της Εργοληπτικής Επιχείρησης, περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση 
και δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να 
εκτελεσθούν. 

   Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισμένου 
χρόνου τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες.  Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας 
από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική 
ενέργεια. 

   Τυχόν μη συμμόρφωση του υπευθύνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη αναφοράς 
«μη-συμμόρφωσης» από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόμενη 
σχετική διαδικασία. 

   Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας.  Η κοινοποίηση 
πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 

  Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά 
με τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων που 
συνέβησαν, και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 

   Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα συντάξει δηλαδή μια στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα 
ατυχήματα που συνέβησαν στη διάρκεια του έργου.  Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την 
ολοκλήρωση του έργου θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε 
να βελτιώνεται η μεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχημάτων. 

   Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται. Όλα τα ατυχήματα εξετάζονται 
και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη και λήψη 
αποφάσεων. 

 

1.9 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 
 

   Η προσπέλαση στο εργοτάξιο γίνεται από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο .Θα απαιτηθεί  μελέτη 
και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με την ανάλογη οδική σήμανση διότι είναι απαραίτητη 
η  εκτροπή του ενός ρεύματος κυκλοφορίας στην λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου. Στην αρχή και το 
τέλος της εκτροπής  της ανωτερω οδού  θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες 
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«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ» και στα δύο ρεύματα της 
κυκλοφορίας. 
   Η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας γίνεται μέσα από την κύρια χάραξη του έργου.  Όλες οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται επί της χάραξης και των εργοταξιακών χώρων.  Έναρξη των 
εργασιών προβλέπεται στις  ……../………./………. 

 
 

2.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ   
 

 
ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

2. 1.   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ 

    Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών - εκσκαφών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι 
εξής κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 
2. κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 
3. κίνδυνος καταπλάκωσης από κατακρήμνιση του χείλους ή των παρειών της τάφρου 
4. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 
5. κίνδυνος ατυχήματος από πτώση βράχων, υλικών ή υπερκείμενων αντικειμένων 
6. κίνδυνος πτώσης από ύψος 
7. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
8. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
9. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 
10. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 
11. κίνδυνος πρόσκρουσης διερχομένων αυτοκινήτων  
12. κίνδυνος πτώσης διερχομένων πεζών η αυτοκινήτων στο όρυγμα  

 

 

2. 2 ΦΡΕΑΤΙΑ  

    

 Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής κίνδυνοι: 

 

1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 
      2.    κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 

3. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 
4. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
5. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
6. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 
7. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 
8. κίνδυνος πρόσκρουσης διερχομένων αυτοκινήτων  
9. κίνδυνος πτώσης διερχομένων πεζών η αυτοκινήτων στο όρυγμα  

 

2. 3.   ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

    Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκσκαφών ενδέχεται να παρουσιαστούν οι εξής 
κίνδυνοι: 

1. κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 
2. κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 
3. κίνδυνος καταπλάκωσης από κατακρήμνιση του χείλους ή των παρειών της τάφρου 
4. κίνδυνος αστοχίας τυχόν στοιχείων υποστήριξης / αντιστήριξης 





 

Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2018\ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗ\ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΛΛΑ.doc 

5. κίνδυνος ατυχήματος από πτώση βράχων, υλικών ή υπερκείμενων αντικειμένων 
6. κίνδυνος πτώσης από ύψος 
7. κίνδυνος εισπνοής σκόνης 
8. κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 
9. κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 
10. κίνδυνος από την ύπαρξη δικτύων 

 

 
 
 
2.4.  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
     

Εκτός των πιο πάνω κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της κάθε φάσης 
εργασίας υπάρχουν και κίνδυνοι λόγω εκτέλεσης παράλληλων εργασιών.  Επίσης, θα πρέπει να 
εντοπιστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι που τυχόν προκύπτουν από τον συνδυασμό εργασιών. 

 

Αναλυτικά, οι κίνδυνοι είναι οι εξής: 

 

1.   Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλούς θορύβους. 

2.   Ο κίνδυνος λόγω επιβαρυμένου περιβάλλοντος εργασίας σε καυσαέρια και σκόνη. 

3.   Ο κίνδυνος σύνθλιψης εργαζομένων από μηχανήματα ή οχήματα. 

4.   Ο κίνδυνος παρακώλυσης της συγκοινωνίας. 

5.   Ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων από ύψος. 

6.   Ο κίνδυνος ολίσθησης λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών. 

7. Ο κίνδυνος από τον κακό συντονισμό όλων των εργασιών που εκτελούνται ταυτόχρονα. 

 

 

3.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.3 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 
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3.3.2 Γάντια 
3.3.3 Παπούτσια ασφαλείας 
3.3.4 Στολή Εργασίας 
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3.6     ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
3.6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς 
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3.6.2.1 Γενικά 
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3.7.2 Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 
3.8      ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
3.8.1 Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης 
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3.8.2 Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας 
3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος 
3.9      ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.9.1 Τήρηση εντύπων 
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3.11      ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ. 1073/81, ΤΜΗΜΑ ΙV ΚΕΦ. Α’) 
3.11.1 Αυτοκίνητα 
3.11.2 Φορτωτές 
3.11.3 Γερανοί 
3.11.4 Σκαλωσιές 
3.11.5 Πρέσες Σκυροδέματος 
3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 
 
 
3.1        ΓΕΝΙΚΑ 
   Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

- Πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα 
του.   

- Πού βρίσκεται, τί περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων 
βοηθειών του τμήματός του. 

 
3.2        ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, παπούτσια 
ασφαλείας (άρβυλα), και φόρμα. 

- Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
- Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν 

δεν του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 
- Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει 

τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει 
απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για 
καθαρισμούς εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λ.π. 

- Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ..λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί 
πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

- Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 
- Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί 

συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό. 
- Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των 

προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας τους. 

- Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν 
βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, 
ρύθμιση στη μηχανή ή εργάζεται κοντά σ΄ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

 
    Κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων , θα οριοθετούνται  ασφαλείς χώροι εργασίας οι 
οποίοι θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα ή  ειδικά κράσπεδα ασφαλείας  και θα 
επισημαίνονται με αναλάμποντες φανούς   Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι 
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.  Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το 
προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις 
απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι 
επιφορτισμένοι με την επίβλεψη. 
    Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα 
στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα 
γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα  του 
εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες 
διατάξεις ασφαλείας. 
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3.3       ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
   Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η πιστή 
εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών: 

- Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν 
κυκλοφορείτε στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την 
εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας. 

- Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, 
φροντίζετε να τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε 
κατάλληλο μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται. 

 
   Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, η Κοιν/ξία διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη 
ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 
 
 
3.3.1 Γυαλιά Ασφαλείας 
   Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν γυαλιά 
ασφαλείας.  Οι διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

1. Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης 

2. Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. 
 
3.3.2 Γάντια 
   Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια διαφόρων τύπων: 

1. Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού 
κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάχτυλα και τα 
χέρια από κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά. 

2. Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι 
υποχρεωτική για ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε 
κυκλώματα υπό τάση. 

 
3.3.3 Παπούτσια ασφαλείας 

- Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται 
στους δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

- Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά 
οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία 
του προσωπικού. 

 
3.3.4 Στολή εργασίας 
   Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την 
επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 
   Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 
 

1. Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

2. Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 
 
3.3.5 Κράνη 
   Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας. 
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους ιδίως στα υπόγεια έργα, οι εργαζόμενοι θα 
χρησιμοποιούν ωτοασπίδες. 
 
3.4       ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

- Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο. 
- Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών 

ποτών, όπως επίσης και η είσοδος ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. 
- Όταν παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο αρμόδιος εργοδηγός της βάρδιας έχει 

καθήκον να τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει 
την επιβεβαίωση. 
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- Το προσωπικό του αναδόχου , του ΚτΕ και της Επίβλεψης που περιμένει επίσκεψη 
τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το αρμόδιο προσωπικό από πριν, ώστε 
με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς 
χρόνους. 

- Πρέπει να σημειώνεται στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και το 
ονοματεπώνυμο του επισκέπτη. 

- Ο ανάδοχος θα διατηρήσει την ασφάλεια των εργοταξιακών χώρων 
αποτελεσματικά συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εγκαταστάσεων 
και θα τους εφοδιάσει με βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, τουλάχιστον, αν 
απαιτείται. 

- Οι Υπεργολάβοι πρέπει να ειδοποιούν τον εκάστοτε αρμόδιο του εργοταξίου σε 
περίπτωση αναμονής επισκέπτη και να ενημερώνεται ο Εργοταξιάρχης. 

 
 
3.5       ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
   Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και η Κοιν/ξία μεριμνά ώστε τέτοια κατάλληλα 
σήματα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. 
 

- Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης και επάνω στον επαρχιακό δρόμο θα 
αναρτηθούν αμφοτέρων των οδών πινακίδες προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ». 

- Σε απόσταση 150 m από τον δρόμο προσπέλασης, καθώς και περιοριστικές 
πινακίδες ταχύτητας. 

- Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20 Km. 
- Στο συνεργείο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης αρβυλών βαρέου 

τύπου, απαγόρευση καπνίσματος και υποχρεωτική προστασία των ματιών για τους 
ηλεκτροσυγκολλητές. 

 

3.6       ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
3.6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς 
   Για την πρόληψη της πυρκαγιάς ισχύουν αυστηρά οι παρακάτω κανόνες: 

- Απαγορεύεται στους εργαζόμενους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η 
εκτέλεση εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του 
εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου 
υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

- Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί 
σπινθήρα, φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 

- Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως 
όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, 
ξύλα, κλπ.) 

 
   Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση απομάκρυνση, σε 
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 

 
3.6.2 Καταπολέμηση φωτιάς 
3.6.2.1 Γενικά 
   Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  Πρέπει λοιπόν 
να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 
   Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Απαγορεύεται 
«αυστηρά» η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς για 
άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 
 
3.6.2.2 Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 

1. Πυροσβεστήρες για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
2. Άμμος για κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίμων. 
3. Σκαπάνες και φτυάρια. 

 
3.6.2.3 Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
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   Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, πού 
βρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα, και πώς χρησιμοποιούνται. 
   Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις υπό τάση, καθώς και υγρά καύσιμα. 
 
   Ο χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και να γίνονται 
περιοδικά αποψιλώσεις του χώρου του εργοταξίου. 
   Το νερό πρέπει να χρησιμοποιείται για: 

1. Κατάσβεση φωτιάς σε στερεά. 
2. Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ., να αποφεύγεται η 

χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2.  Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
 
 
 

3.6.3 Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς 
   Εάν κάποιος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων 
του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει: 

1. Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς.  Στη συνέχεια να 
προσπαθήσει να σβήσει ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν τη φωτιά 
χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα για την περίπτωση πυροσβεστικά μέσα. 

2. Το προσωπικό πυρασφαλείας. 
 

   Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο των παραπάνω, να καλείται αμέσως η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία (199). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
   Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον 
Εργοταξιάρχη. 
 
3.7       ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
   Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης ή εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό Εργοδηγό, 
τον Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 
 
3.7.1 Εργατικό Ατύχημα 
   Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο σαμαρείτης 
προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και αν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής υποχρεούται να 
φροντίσει για την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή στο  
πλησιέστερο Νοσοκομείο. 
   Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα;      
Απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 
ατυχήματος.  Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος: 
   Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά μέτρα 
θεραπείας και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένωνς επίδεσμο. 
   Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο εργοδηγός 
βάρδιας θα ενεργήσει για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. 

 
 
3.7.2 Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 
   Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία που 
ακολουθεί η υπηρεσία. 

 
3.8        ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
   Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την κατάσταση έκτακτης ανάγκης οφείλουν να 
ενημερώσουν τον Εργοταξιάρχη το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο ατυχηματία και θέση του 
συμβάντος) ή τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του πρώτου. 
   Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω 
οδηγίες. 
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   Η διοίκηση της Εργοληπτικής Επιχείρησης εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε 
εργατικού ατυχήματος :   τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον Μηχανικό Ασφαλείας. τον 
Ιατρό Εργασίας, τους Σαμαρείτες (ένας τουλάχιστον σε κάθε βάρδια) και οργανώνεται μια 
«Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης» με επικεφαλής τον Μηχανικό Ασφαλείας και από 10 άτομα και θα 
είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός μελών της να είναι διαθέσιμος για δράση 
και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
   Η υπόψη ομάδα  θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό.  Κάθε μέλος της ομάδας θα 
είναι ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των αναπνευστικών 
συσκευών και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης προσπέλασης των 
μετώπων εργασίας. 
   Ο Μηχανικός Ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 
σύμφωνα προς τις ισχύουσες περί ασφαλείας διατάξεις και τις προδιαγραφές του Κτ.Ε. 
 
 
 
3.8.1     Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 
 
1.  Παροχή Πρώτων Βοηθειών 
2.  Παροχή και διανομή Μ.Α.Π. 
3.  Ενημέρωση προσωπικού 
4.  Ορισμός ενός τουλάχιστον Σαμαρείτη σε κάθε βάρδια εργασίας 
5.  Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών: 
- Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 
- Μία (1) φιάλη οξυγόνου 
- Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση, κλπ. 
- Ενέσεις αναλγητικές 
- Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης 
- Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη 
- Συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών 
6.  Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την 
διανομή τους όταν χρειαστούν 
 
3.8.2 Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 
 

1. Μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους 
αρμόδιους φορείς, όπως τροχαία – αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική 
αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης. 

2. Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, 
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την 
ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων. 

3. Να συσκέπτεται με τον διευθυντή και μηχανικούς πληροφορώντας τους  για το 
βαθμό των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

4. Να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε 
να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας. 

5. Να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας 
για κάθε εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

6. Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να 
αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται. 

7. Να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την 
αποφυγή άλλων παρομοίων. 

8. Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες 
που πρέπει να παρέχονται. 

 
3.8.3 Αναγγελία Ατυχήματος 
   Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας πρέπει να 
μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με αυτοκίνητο του 
Εργοταξίου. 
   Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 
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1. Ο τεχνικός ασφαλείας 
2. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας 
 

   Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήματος 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 
   Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις 
εξής ενέργειες: 
      - Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηματία 
, μικρότερη από 8 ώρες, από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας και 
προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι ώστε να μην επαναληφθεί 
παρόμοιο ατύχημα. 
      -   Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας , 
από πλευράς ατυχηματία, μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του ατυχηματία: 
1.  Ενημερώνει το γραφείο προσωπικού μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 
ατυχήματος αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευτεί τη σχετική έκθεση των Τ.Α. 
2.   Προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην επαναληφθούν 
παρόμοια ατυχήματα. 
3.   Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την μονογράφει. 
 
   Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο Τμήματος, 
ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση ατυχήματος στα 
σημεία που τον αφορούν. 
 
3.9        ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.9.1     Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 
- Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας το οποίο είναι θεωρημένο από 
την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και «Βιβλίο γραπτών υποδείξεων Τ.Α. και Γ.Ε.», στο οποίο 
αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας 
από τους εργαζόμενους καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 
- Επίσης, τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων, όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που συμβαίνουν 
από τα ποιο σοβαρά εώς τα λιγότερο σοβαρά. 
- Συνημμένα σας υποβάλουμε υπόδειγμα ημερολογίου μέτρων ασφαλείας και βιβλίο 
ατυχημάτων το οποίο μας αποστάληκε από την Υπηρεσία. 
 
3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 
Στο χώρο του εργοταξίου αναρτώνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους 
εργαζομένους σε ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής. 

 
3.10       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 
   Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές.  Η προστασία 
του περιβάλλοντος είναι μεγίστης σημασίας για την Κοιν/ξία.  Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται 
πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 
 

1. Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 
2. Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 
 

   Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 
  Tόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 
  Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 
 
3.11       ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Π.Δ.. 1073/81, ΤΜΗΜΑ IV, ΚΕΦ. Α’) 
 
   Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν 
διάφορες εργασίες.  Όσον αφορά στα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι 
εκσκαφείς, οι προωθητές, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα ανατρεπόμενα φορτηγά.         
Στο χώρο του εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται:  γερανοί, γεννήτριες, και λεωφορεία ή 
επιβατικά. 
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   Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, 
ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, είναι καταχωρημένα, 
εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση. 
 
3.11.1 Αυτοκίνητα 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε οχήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
 

- Το όχημα πρέπει να φέρει «Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο» 
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α’ Βοηθειών 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα 
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 

και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 
 

   Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήματος και 
ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 
   Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα , τους υαλοκαθαριστήρες, 
και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας. 
   Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα.  Επίσης πρέπει να 
τηρούνται οι παρακάτω κανόνες: 
 

- Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν 
σταματήσει τελείως. 

- Απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα.  Την ώρα αυτή, η 
μηχανή πρέπει να είναι σβηστή. 

- Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο. 

- Πρέπει να γίνεται ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της 
κόρνας. 

- Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες εκτός απ’ αυτές για τις 
οποίες έχουν κατασκευαστεί. 

 
3.11.2 Φορτωτές 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
    Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού.  
Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί.   
    Η χρήση των φορτωτών  αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται (μεταφορά και 
φόρτωση προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα (χειριστής). 
    Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτής 
είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή 
κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον φορτωτή). 
   Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνον σε μεγάλη ανάγκη. 
   Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 
 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και συμπληρώνεται. 
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 

και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 
 
3.11.3 Γερανοί 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
- Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
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- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 
και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 

 
    Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
    Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία: 
 

1. Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 
2. Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 
3. Φύση του εδάφους. 
4. Καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ.). 
 

   Πρέπει να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανήματα και ηλεκτρικά βαρούλκα των 
γερανών και συντηρούνται συστηματικά τα μηχανήματα. 
   Πρέπει να ελέγχεται καθημερινά η κατάσταση των συρματόσχοινων και να αντικαθίστανται με 
την πρώτη ένδειξη φθοράς. 
   Όταν το αιρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να γίνεται 
ακριβής εκτίμηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. 
   Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφαλείας έναντι επικίνδυνων 
χαλαρώσεων των αναρτήσεων. 

 
3.11.4 Σκαλωσιές 
    Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση.  Όλες οι σκαλωσιές με 
ύψος 3 μέτρων ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα 
ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
   Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80, οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να 
επιθεωρούνται και να δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 
   Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου 
να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 
   Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί και 
ενισχυθεί. 
   Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους 
εργαζομένους της, να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  Στη σκαλωσιά θα υπάρχει μόνο το 
υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται. 
 
3.11.5 Πρέσσες σκυροδέματος 
 

- Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Πρώτων Βοηθειών. 
- Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 
- Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα 

και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 
- Το όχημα  πρέπει να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. 

   
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
   Πριν από κάθε χρήση, το όχημα επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται τα κινητά του μέρη, 
λιπαίνονται και συντηρούνται κατά τη διάρκεια παύσης του μηχανήματος. 
   Σε όλες τις περιπτώσεις, η θεμελίωση της πρέσας θα είναι σωστή ώστε σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζεται η εργασία. 
   Απαγορεύεται δε να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας, ειδικά κάτω από τα 
κινητά μέρη της μπούμας.  Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο 
εργοδηγό. 
 
3.11.6 Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 
   Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης, ισχύουν οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των 
κατασκευαστών: 
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(Π.Δ. 305/96 AΡΘΡΟ 3 S 3,4,5,6,8,9,10) 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3 άρθρου 16 της 

Κοινής Υπουργ. Απόφασης Φ. 69269/5387/90) 
 

Ι. 
 
- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας : 
 
       «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης» 
 
  - Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 
 
 Καρελλάς Κορωπίου  
 
- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου : 
 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19400 Κορωπί 
 

- Σύντομη περιγραφή του έργου  

Το έργο αφορά σε αντικατάσταση αγωγών παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην περιοχή 
«Καρελλάς». Προβλέπεται η αντικατάσταση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης το οποίο αποτελείται από σωλήνες PVC, PN6 ή PN10 διαφόρων διαμέτρων, 
αντοχής σε πίεση 6 Atm.Συνολικά προβλέπεται να αντικατασταθούν αγωγοί 
υδροδότησης μήκους 32.994 μ. 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

1. Έδαφος : Το προτεινόμενο έργο θα    ΝΑΙ      ΙΣΩΣ         ΟΧΙ 
προκαλέσει : 
α. ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή      Χ  
αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των  
πετρωμάτων 
β. διασπάσεις μετατοπίσεις       Χ  
συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του  
επιφανειακού στρώματος του εδάφους 
γ. αλλαγές στην τοπογραφία ή στα      Χ  
ανάγλυφα χαρακτηριστικά της  
επιφάνειας του εδάφους 
δ. καταστροφή επικάλυψη ή αλλαγή      Χ  

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην 
περιοχή «Καρελλάς»  

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ :  3.000.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 
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                         ΝΑΙ        ΙΣΩΣ         ΟΧΙ  
οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού  
ή φυσικού χαρακτηριστικού  
ε. οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης              Χ  
του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό  
επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού  
στ. αλλαγές στην εναπόθεση ή                Χ 
διάβρωση της άμμου των ακτών ή  
αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην  
εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να   
αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή   
ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή  
οποιουδήποτε κόλπου ορμίσκου ή λίμνης 
ζ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή                Χ  
περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές 
όπως σεισμοί κατολισθήσεις εδαφών ή  
λάσπης καθιζήσεις ή παρόμοιες  
καταστροφές  
 
2. Αέρας : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. σημαντικές εκπομπές στην       Χ 
ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της  
ποιότητας της ατμόσφαιρας 
β. δυσάρεστες οσμές        Χ 
γ. αλλαγή των κινήσεων του αέρα της                Χ  
υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή  
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε  
τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση 
 
3. Νερά : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές      Χ 
στην πορεία ή κατεύθυνση των 
κινήσεων των πάσης φύσεως 
επιφανειακών υγρών 
β. αλλαγές στον ρυθμό απορρόφησης                Χ  
στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό 
και την ποσότητα απόπλυσης του  
εδάφους 
γ. μεταβολές στην πορεία ροής των      Χ  
νερών από πλημμύρες 
δ. αλλαγές στην ποσότητα του                 Χ 
επιφανειακού νερού σε οποιαδήποτε 
υδάτινο όγκο 
ε. απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε      Χ  
επιφανειακά ή υπόγεια νερά με 
μεταβολή της ποιότητας των 
στ. μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην                Χ 
παροχή των υπογείων υδάτων 
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      ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  

ζ. αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων                Χ 
υδάτων είτε δι΄ απευθείας προσθήκης 
νερού ή απόληψης αυτού είτε δια 
παρεμποδίσεως ενός υπογείου 
τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές 
ή ανασκαφές 
η. σημαντική μείωση της ποσότητας        Χ 
του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα 
διαθέσιμο για το κοινό 
θ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή                   Χ 
περιουσιών σε καταστροφές από νερό 
όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα 
 
4. Χλωρίδα : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει :  
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή        Χ 
στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών  
(περιλαμβανομένων και δένδρων θάμνων 
κ.λπ.) 
β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε                   Χ  
μοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 
ειδών φυτών 
γ. εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε         Χ 
κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
φυσιολογικής ανανέωσης των 
υπαρχουσών ειδών 
δ. μείωση της έκτασης οποιασδήποτε         Χ 
αγροτικής καλλιέργειας 
 
5. Πανίδα : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή         Χ 
στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων 
(πτηνών ζώων περιλαμβανομένων των 
ερπετών ψαριών και θαλασσινών 
βενθικών οργανισμών ή εντόμων) 
β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε                    Χ 
μοναδικών σπάνιων ή υπό εξαφάνιση 
ειδών ζώων 
γ. εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε                     Χ 
κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
αποδημίας ή των μετακινήσεων των 
ζώων 
δ. χειροτέρευση του φυσικού            Χ 
περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών 
ή άγριων ζώων 
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      ΝΑΙ           ΙΣΩΣ           ΟΧΙ  

6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα   
προκαλέσει : 
α. αύξηση της υπάρχουσας στάθμης                  Χ 
θορύβου 
β. έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη                   Χ 
θορύβου 
 
7. Χρήση γης : Το προτεινόμενο έργο                    Χ  
θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της  
παρούσας ή της προγραμματισμένης για 
το μέλλον χρήσης γης 

 

8. Φυσικοί πόροι  : Το προτεινόμενο   
έργο θα προκαλέσει : 
α. αύξηση του ρυθμού χρήσης /                       Χ 
αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 
πόρου 
β. σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε                      Χ 
μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου 
 
9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων : Το 
προτεινόμενο έργο ενέχει : 
- κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή 
επικινδύνων ουσιών (περιλαμβανομένων 
εκτός των άλλων και πετρελαίου   
εντομοκτόνων χημ. ουσιών ή 
ακτινοβολίας) σε περίπτωση    
ατυχήματος ή ανωμάλων συνθηκών 
 
10. Πληθυσμός : Το προτεινόμενο έργο                       Χ 
θα αλλάξει την εγκατάσταση διασπορά  
πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 
ανθρωπίνου πληθυσμού της περιοχής 
ίδρυσης του έργου 
 
11. Κατοικία : Το προτεινόμενο έργο              Χ 
θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία 
ή θα δημιουργήσει ανάγκη για 
πρόσθετη κατοικία στην περιοχή 
ίδρυσης του έργου 
 
12. Μεταφορές / Κυκλοφορία : Το 
προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
α. δημιουργία σημαντικής                           Χ 
επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων 
β. επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις                         Χ 
στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες 
θέσεις στάθμευσης 
γ. σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα                          Χ 
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     ΝΑΙ  ΙΣΩΣ                     ΟΧΙ  
συστήματα συγκοινωνίας 
δ. μεταβολές στους σημερινούς              Χ 
τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης 
ανθρώπων και / ή αγαθών 
ε. μεταβολές στην θαλάσσια       Χ 
σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή 
κίνηση 
στ. αύξηση των κυκλοφοριακών                 Χ 
κινδύνων 

 

13. Ενέργεια : Το προτεινόμενο έργο 
θα προκαλέσει : 
α. χρήση σημαντικών ποσοτήτων                  Χ 
καυσίμου ή ενέργειας 
β. σημαντική αύξηση της ζήτησης των                 Χ  
υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή 
απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών 
ενέργειας 
 
14. Κοινή ωφέλεια : Το προτεινόμενο 
έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για  
σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς 
κοινής ωφέλειας : 
α. ηλεκτρισμό         Χ 
β. συστήματα επικοινωνιών       Χ 
γ. ύδρευση                    Χ 
δ. υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους  Χ 
ε. αποχέτευση νερού βρόχινου                  Χ 
στ. στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών  
      
15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόμενο 
έργο θα προκαλέσει : 
α. δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου                 Χ 
ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της 
ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης  
της ψυχικής υγείας) 
β. έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς      Χ 
κινδύνους βλάβης της υγείας τους  
  
16. Αισθητική : Το προτεινόμενο έργο                Χ 
θα προκαλέσει παρεμπόδιση  
οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή 
οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα 
καταλήξει στη δημιουργία ενός μη 
αποδεκτού αισθητικά τοπίου προσιτού 
στη κοινή θέα 
 
 
 

 
 
 
 
 









A/A

ΟΔΟΙ 

ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1 ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1.300,00

2 ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 350,00

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 100,00

4 ΑΙΓΑΙΟΥ 600,00

5 ΑΜΦΙΑΛΗΣ 200,00

6 ΑΝΑΦΗΣ 150,00

7 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 80,00

8 ΑΝΘΕΩΝ 430,00

9 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 600,00

10 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ 890,00

11 ΕΡΜΟΥ 50,00

12 ΕΥΒΟΙΑΣ 500,00

13 ΘΕΣΠΙΔΟΣ 250,00

14 ΘΗΡΑΣ 500,00

15 ΙΚΑΡΙΑΣ 300,00

16 ΙΚΑΡΟΥ 382,00

17 ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 1.500,00

18 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 350,00

19 ΚΑΡΕΛΛΑ 650,00

20 ΚΑΡΠΑΘΟΥ 140,00

21 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 350,00

22 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1.450,00

23 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 620,00

24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 700,00

25 ΛΗΜΝΟΥ 1.100,00

26 ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 200,00

27 ΜΙΑΟΥΛΗ 100,00

28 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 850,00

29 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ 135,00

30 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 160,00

31 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 300,00

32 ΜΥΚΟΝΟΥ 136,00

33 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 1.565,00

34 ΝΙΚΗΣ 381,00

35 ΝΙΚΗΤΑΡΑ 100,00

36 ΟΔΗΣΣΟΥ 190,00

37 ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 100,00

38 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 181,00

39 ΠΑΡΟΥ 375,00

40 ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ 1.450,00

41 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 380,00

42 ΡΟΔΟΥ 135,00

43 ΡΟΥΜΕΛΗΣ 200,00

44 ΣΑΜΟΥ 166,00

45 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 140,00

46 ΣΑΧΤΟΥΡΗ 230,00

47 ΣΚΟΥΦΑ 280,00

48 ΣΜΥΡΝΗΣ 130,00

49 ΣΟΛΩΜΟΥ 485,00

50 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ 987,00

51 ΣΦΑΚΙΩΝ 180,00

52 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 190,00

53 ΤΖΑΒΕΛΛΑ 365,00





54 ΤΗΝΟΥ 160,00

55 ΤΟΜΠΑΖΗ 444,00

56 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 270,00

57 ΤΣΑΚΑΛΩΦ 280,00

58 ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 200,00

59 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 100,00

60 ΦΕΙΔΙΟΥ 161,00

61 ΦΙΛΙΑΣ, MYKONOY 240,00

62 ΦΛΕΜΙΝΓΚ 300,00

63 ΧΕΙΛΑΚΕΑ 130,00

64 ΧΙΟΥ 300,00

65 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 440,00

66 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1.550,00

67 ΕΛΑΙΩΝΟΣ 480,00

68 ΗΛΕΙΑΣ 170,00

69 ΚΡΗΤΗΣ 150,00

70 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 600,00

71 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 125,00

72 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 408,00

73 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 408,00

74 ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 120,00

75 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 50,00

76 ΤYΜΦΡHΣΤΟΥ 200,00

77 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 400,00

78 ΠΕΛΛΗΝΗΣ 525,00

79 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 800,00

80 ΧΑΛΙΔΟΥΣ 300,00

81 ΣΠΕΤΣΩΝ 50,00

ΣΥΝΟΛΟ 32.994,00
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
http://www.promitheus.gov.gr/[20PROC006222246 
2020-01-30]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.

http://www.promitheus.gov.gr/[20PROC006222246 2020-01-30]
http://www.promitheus.gov.gr/[20PROC006222246 2020-01-30]
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090125604
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.koropi.gr
Πόλη: ΚΟΡΩΠΙ
Οδός και αριθμός: ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
Ταχ. κωδ.: 19441
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
Τηλέφωνο: 2132000706
φαξ: 2106624963
Ηλ. ταχ/μείο: tykoropi@gmail.com
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή 
«Καρελλάς»
Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά σε αντικατάσταση αγωγών παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην περιοχή 
«Καρελλάς». Προβλέπεται η αντικατάσταση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης το οποίο αποτελείται από σωλήνες PVC, PN6 ή PN10 διαφόρων διαμέτρων, 
αντοχής σε πίεση 6 Atm. Για τις ανωτέρω εργασίες δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥ/79/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή




