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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδό χόυ  κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α’ 

Εκτιμώμενης αξίας  2.246.000,00Ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ), 

 
 

πόυ θα διεξαχθει  συ μφωνα με:  
α) τις διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς ό ρόυς τής παρόυ σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθε τόυσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
                          Αριθμό ς Φόρόλόγικόυ  Μήτρω όυ (Α.Φ.Μ.): 090125604 
                          Κωδικό ς ήλεκτρόνική ς τιμόλό γήσής …………………………………..5 

Οδό ς  : ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47 
Ταχ.Κωδ. : 19441 
Τήλ. : 213-2000779 
Γενική  Διευ θυνσή 
στό Διαδι κτυό 
(URL)                       

  
 
www.koropi.gr 

E-Mail : ypostirixi@tykoropi.gr 
Πλήρόφόρι ες:  : κα Ελένη  Μαράκη 

1.2       Εργόδό τής ή  Κυ ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  
1.3       Φόρε ας κατασκευή ς τόυ ε ργόυ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
1.4       ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS : EL305 Ανατόλική  Αττική  
1.5       Ει δός Αναθε τόυσας Αρχή ς : Αρχή  τόπική ς αυτόδιόι κήσής (ΔΗΜΟΣ) 
1.6       Κατήγόρι α : Γενική  Κυβε ρνήσή - Υπότόμε ας Οργ. Τόπική ς Αυτόδιόι κήσής 
1.7    Κυ ρια δραστήριό τήτα : Συλλόγή -μεταφόρα  απόρριμμα των, υ δρευσή- απόχε τευσή, κόινωνικε ς 
υπήρεσι ες, ήλεκτρόφωτισμό ς Οδω ν και πλατειω ν - 
κόινόχρή στων χω ρων 
= 
1.9       Διευθυ νόυσα Υπήρεσι α : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας 
1.10       Αρμό διό Τεχνικό  Συμβόυ λιό : Τ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες μεταστεγασθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα τα νε α τόυς στόιχει α στόυς πρόσφε ρόντες ή  
στόν ανα δόχό. 
Εφό σόν όι ανωτε ρω υπήρεσι ες ή /και τα απόφαινό μενα ό ργανα τόυ Φόρε α Κατασκευή ς καταργήθόυ ν, 
συγχωνευτόυ ν ή  με όπόιόνδή πότε τρό πό μεταβλήθόυ ν κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής ή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, υπόχρεόυ νται να δήλω σόυν α μεσα,  στόυς πρόσφε ρόντες6 ή  στόν ανα δόχό τα 
στόιχει α των υπήρεσιω ν ή  απόφαινό μενων όργα νων, τα όπόι α κατα  τόν νό μό απότελόυ ν καθόλικό  
δια δόχό των εν λό γω όργα νων πόυ υπεισε ρχόνται στα δικαιω ματα και υπόχρεω σεις τόυς. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής κατα  τήν ε ννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τόυ ν. 
4412/2016, για τόν παρό ντα ήλεκτρόνικό  διαγωνισμό , ει ναι τα ακό λόυθα : 
α) ή παρόυ σα διακή ρυξή, 
β) τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ)7   
γ)τό ε ντυπό όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, ό πως παρα γεται από  τήν ειδική  ήλεκτρόνική  φό ρμα τόυ 
υπόσυστή ματός, 
δ) ό πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής,  
ε) τό τιμόλό γιό δήμόπρα τήσής,  
στ) ή ειδική  συγγραφή  υπόχρεω σεων, 
ζ) ή τεχνική  συγγραφή  υπόχρεω σεων  
ή) τό τευ χός συμπλήρωματικω ν τεχνικω ν πρόδιαγραφω ν, 
θ) τό υπό δειγμα ….8 
ι) τό τευ χός τεχνική ς περιγραφή ς, 
ια) ή τεχνική  μελε τή, 
ιβ)τυχό ν συμπλήρωματικε ς πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ θα παρασχεθόυ ν από  τήν αναθε τόυσα 
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αρχή   επι  ό λων των ανωτε ρω 
ιγ) ............................9 
 
2.2 Πρόσφε ρεται ελευ θερή, πλή ρής, α μεσή και δωρεα ν ήλεκτρόνική  πρό σβασή στα ε γγραφα τής 
συ μβασής10 στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής 
www.promitheus.gov.gr. Στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς www.koropi.gr αναρτα ται σχετική  
ενήμε ρωσή με αναφόρα  στόν συστήμικό  αριθμό  διαγωνισμόυ  και διασυ νδεσή στόν ανωτε ρω ψήφιακό  
χω ρό τόυ «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κα θε ει δόυς επικόινωνι α και ανταλλαγή  πλήρόφόριω ν πραγματόπόιει ται με σω τής διαδικτυακή ς 
πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
.................................................................................  11  12 
 
2.3 Εφό σόν ε χόυν ζήτήθει  εγκαι ρως, ή τόι ε ως τήν 17/01/2022.13  ή αναθε τόυσα αρχή  παρε χει σε ό λόυς 
τόυς πρόσφε ρόντες πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής συμπλήρωματικε ς 
πλήρόφόρι ες σχετικα  με τα ε γγραφα τής συ μβασής, τό αργό τερό στις 19/01/202214 
 
Απαντή σεις σε τυχό ν διευκρινι σεις πόυ ζήτήθόυ ν, αναρτω νται στόν δήμό σια πρόσβα σιμό ήλεκτρόνικό  
χω ρό τόυ διαγωνισμόυ  στήν πρόαναφερό μενή πυ λή www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΡΓΑ μαζι  με τα υπό λόιπα ε γγραφα τής συ μβασής πρός ενήμε ρωσή των ενδιαφερό μενων όικόνόμικω ν 
φόρε ων, όι όπόι όι ει ναι υπόχρεωμε νόι να ενήμερω νόνται με δική  τόυς ευθυ νή με σα από  τόν υπό ψή 
ήλεκτρόνικό  χω ρό. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  παρατει νει τήν πρόθεσμι α παραλαβή ς των πρόσφόρω ν, όυ τως ω στε ό λόι όι 
ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς να μπόρόυ ν να λα βόυν γνω σή ό λων των αναγκαι ων πλήρόφόριω ν 
για τήν κατα ρτισή των πρόσφόρω ν στις ακό λόυθες περιπτω σεις: 
 
α) ό ταν, για όπόιόνδή πότε λό γό, πρό σθετες πλήρόφόρι ες, αν και ζήτή θήκαν από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ε γκαιρα, δεν ε χόυν παρασχεθει  τό αργό τερό τε σσερις (4) ήμε ρες πριν από  τήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται 
για τήν παραλαβή  των πρόσφόρω ν,  
 
β) ό ταν τα ε γγραφα τής συ μβασής υφι στανται σήμαντικε ς αλλαγε ς.  
 
Η δια ρκεια τής παρα τασής θα ει ναι ανα λόγή με τή σπόυδαιό τήτα των πλήρόφόριω ν πόυ ζήτή θήκαν ή  
των αλλαγω ν. 
 
Όταν όι πρό σθετες πλήρόφόρι ες δεν ε χόυν ζήτήθει  ε γκαιρα ή  δεν ε χόυν σήμασι α για τήν πρόετόιμασι α 
κατα λλήλων πρόσφόρω ν, ή παρα τασή τής πρόθεσμι ας εναπό κειται στή διακριτική  ευχε ρεια τής 
αναθε τόυσας αρχή ς. 
 
2.4 Τρόπόπόίήσή των όρων τής διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεσή τής καταλήκτικής 
ήμερόμήνίας υπόβόλής πρόσφόρών, καθώς και σήμαντικές αλλαγές των εγγράφων τής σύμβασής, 
σύμφωνα με τήν πρόήγόύμενή παράγραφό), δήμόσιεύόνται στό ΚΗΜΔΗΣ15. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι όικόνόμικόί φόρείς δεσμεύόνται ότι: 
 
α) τήρόύν και θα εξακόλόυθήσόυν να τήρόύν κατά τήν εκτέλεσή τής σύμβασής, εφόσόν επιλεγόύν,  τις 
υπόχρεώσεις τόυς πόυ απόρρέόυν από τις διατάξεις τής περιβαλλόντικής, κόινωνικόασφαλιστικής και 
εργατικής νόμόθεσίας, πόυ έχόυν θεσπιστεί με τό δίκαιό τής Ένωσής, τό εθνικό δίκαιό, συλλόγικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλόντικόύ, κόινωνικόύ και εργατικόύ δικαίόυ, όι όπόίες 
απαριθμόύνται στό Παράρτήμα Χ τόυ Πρόσαρτήματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήρήσή των εν λόγω 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υπόχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα πόυ επιβλέπόυν τήν εκτέλεσή των δήμόσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δήμόσιες αρχές και υπήρεσίες πόυ ενεργόύν εντός των όρίων τής ευθύνής 
και τής αρμόδιότήτάς τόυς 16, 

 

β) δεν θα ενεργήσόυν αθέμιτα, παράνόμα ή καταχρήστικά καθ΄ όλή τή διάρκεια τής διαδικασίας 
ανάθεσής, αλλά και κατά τό στάδιό εκτέλεσής τής σύμβασής, εφόσόν επιλεγόύν και 
 
γ) λαμβάνόυν τα κατάλλήλα μέτρα για να διαφυλάξόυν τήν εμπιστευτικότήτα των πλήρόφόριών πόυ 
έχόυν χαρακτήρισθεί ως τέτόιες από τήν αναθέτόυσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι πρόσφόρε ς  υπόβα λλόνται από  τόυς ενδιαφερόμε νόυς ήλεκτρόνικα , με σω τής 
διαδικτυακή ς πυ λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α 
και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας διακή ρυξής, σε ήλεκτρόνικό  φα κελό τόυ 
υπόσυστή ματός «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπόγρα φόνται, τόυλα χιστόν,   με πρόήγμε νή 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή , ή όπόι α υπόστήρι ζεται από  αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) 
πιστόπόιήτικό , συ μφωνα με τήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016.17   
 
Για τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α όι ενδιαφερό μενόι όικόνόμικόι  φόρει ς ακόλόυθόυ ν  τή  
διαδικασι α εγγραφή ς τόυ α ρθρόυ 5 παρ. 1.2 ε ως 1.4 τής Κόινή ς Υπόυργική ς Από φασής «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην 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.)(εφεξής «ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων υπόβα λλει κόινή  πρόσφόρα , ή όπόι α υπόχρεωτικα  υπόγρα φεται, 
συ μφωνα με τα ανωτε ρω, ει τε από  ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ απότελόυ ν τήν ε νωσή, 
ει τε από  εκπρό σωπό  τόυς, νόμι μως εξόυσιόδότήμε νό. Στήν πρόσφόρα ,  πρόσδιόρι ζεται ή  ε κτασή 
και τό ει δός τής συμμετόχή ς τόυ κα θε με λόυς τής ε νωσής, συμπεριλαμβανόμε νής τής κατανόμή ς 
αμόιβή ς μεταξυ  τόυς,  καθω ς και ό εκπρό σωπός/συντόνιστή ς αυτή ς. Η εν λό γω δή λωσή 
περιλαμβα νεται ει τε στό ΕΕΕΣ (Με ρός ΙΙ. Ενό τήτα Α) ει τε στή συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή πόυ 
δυ ναται να υπόβα λλόυν τα με λή τής ε νωσής. 
 
3.2 Στόν ήλεκτρόνικό φάκελό πρόσφόράς περιέχόνται: 
 
 (α) ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή «Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής». 
 (β)  ένας (υπό)φάκελός με τήν ένδειξή  «Οικόνόμική Πρόσφόρά». 

 
3.3 Από τόν πρόσφέρόντα σήμαίνόνται, με χρήσή τόυ σχετικόύ πεδίόυ τόυ υπόσυστήματός, κατά τήν 
σύνταξή τής πρόσφόράς, τα στόιχεία εκείνα πόυ έχόυν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
όριζόμενα στό άρθρό 21  τόυ ν. 4412/2016.  
Στήν περίπτωσή αυτή, ό πρόσφέρων υπόβάλει στόν όικείό  (υπό)φάκελό σχετική αιτιόλόγήσή με τή 
μόρφή ψήφιακά υπόγεγραμμένόυ αρχείόυ pdf, αναφέρόντας ρήτά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμόυ ή 
διόικήτικές πράξεις πόυ επιβάλλόυν τήν εμπιστευτικότήτα τής συγκεκριμένής πλήρόφόρίας, ως 
συνήμμένό τής ήλεκτρόνικής τόυ πρόσφόράς. Δεν χαρακτήρίζόνται ως εμπιστευτικές πλήρόφόρίες 
σχετικά με τις τιμές μόνάδός, τις πρόσφερόμενες πόσότήτες και τήν όικόνόμική πρόσφόρά.   
 
3.4 Στήν περίπτωσή τής υπόβόλής στόιχείων με χρήσή μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων 
ήλεκτρόνικών αρχείων (π.χ. ήλεκτρόνικό αρχείό με μόρφή ZIP), εκείνα τα όπόία επιθυμεί ό πρόσφέρων 
να χαρακτήρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υπόβάλλει 
ως χωριστά ήλεκτρόνικά αρχεία με μόρφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ήλεκτρόνικό 
αρχείό μόρφότυπόυ φακέλόυ συμπιεσμένων ήλεκτρόνικών αρχείων πόυ να περιλαμβάνει αυτά. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5 Ο χρήστής – όικόνόμικός φόρέας υπόβάλλει τόυς ανωτέρω (υπό)φακέλόυς μέσω τόυ 
υπόσυστήματός, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 
α) Τα στόιχεία και δικαιόλόγήτικά πόυ περιλαμβάνόνται στόν (υπό)φάκελό με τήν ένδειξή 
«Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής»  είναι τα όριζόμενα στό άρθρό 24.2 τής παρόύσας, υπόβάλλόνται από 
τόν όικόνόμικό φόρέα ήλεκτρόνικά σε μόρφή αρχείόυ Portable Document Format (PDF) και γίνόνται 
απόδεκτά, ανά περίπτωσή, σύμφωνα με τήν παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2.τής παρόύσας. 
 
β) Τό αργότερό πριν από τήν ήμερόμήνία και ώρα απόσφράγισής των πρόσφόρών πόυ όρίζεται στό 
άρθρό 18 τής παρόύσας, πρόσκόμίζόνται στήν Αναθέτόυσα Αρχή18, με ευθύνή τόυ όικόνόμικόύ φόρέα 
όι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετόχής, πλήν των εγγυήσεων πόυ εκδίδόνται ήλεκτρόνικά, άλλως ή 
πρόσφόρά απόρρίπτεται ως απαράδεκτή.19 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυήτικές επιστόλές συμμετόχής πρόσκόμίζόνται σε κλειστό φάκελό, στόν 
όπόίό αναγράφεται τόυλάχιστόν ό απόστόλέας, τα στόιχεία τόυ παρόντός διαγωνισμόύ και ως 
παραλήπτής ή Επιτρόπή Διαγωνισμόύ. 
 
Η πρόσκόμισή των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετόχής πραγματόπόιείται είτε με κατάθεσή τόυ ως 
άνω φακέλόυ στήν υπήρεσία πρωτόκόλλόυ τής αναθέτόυσας αρχής είτε με τήν απόστόλή τόυ 
ταχυδρόμικώς, επί απόδείξει. Τό βάρός απόδειξής τής έγκαιρής πρόσκόμισής φέρει ό όικόνόμικός 
φόρέας. Τό εμπρόθεσμό απόδεικνύεται με  τόν αριθμό πρωτόκόλλόυ είτε με τήν επίκλήσή τόυ σχετικόύ 
απόδεικτικόύ απόστόλής, ανά περίπτωσή. 
 
Στήν περίπτωσή πόυ  επιλεγεί ή απόστόλή τόυ φακέλόυ τής εγγύήσής συμμετόχής ταχυδρόμικώς, ό 
όικόνόμικός φόρέας αναρτά, εφόσόν δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρής εισαγωγής τόυ φακέλόυ τόυ στό 
πρωτόκόλλό τής αναθέτόυσας αρχής, τό αργότερό έως τήν ήμερόμήνία και ώρα απόσφράγισής των 
πρόσφόρών, μέσω τής λειτόυργίας «επικόινωνία», τα σχετικό απόδεικτικό στόιχείό πρόσκόμισής 
(απόδεικτικό κατάθεσής σε υπήρεσίες ταχυδρόμείόυ - ταχυμεταφόρών),  πρόκειμένόυ να ενήμερώσει 
τήν αναθέτόυσα αρχή περί τής τήρήσής τής υπόχρέωσής τόυ σχετικά με τήν (εμπρόθεσμή) πρόσκόμισή 
τής εγγύήσής συμμετόχής τόυ στόν παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι πρόσφέρόντες συντάσσόυν τήν όικόνόμική τόυς πρόσφόρά, συμπλήρώνόντας τήν αντίστόιχή 
ειδική ήλεκτρόνική φόρμα τόυ υπόσυστήματός.  
 
δ) Oι πρόσφέρόντες δύνανται να πρόβαίνόυν, μέσω των λειτόυργιών τόυ υπόσυστήματός, σε 
εκτύπωσή ελέγχόυ όμαλότήτας των επιμέρόυς πόσόστών έκπτωσής, ανά όμάδα εργασιών, στήν 
περίπτωσή υπόβόλής πρόσφόράς με επιμέρόυς πόσόστά έκπτωσής, κατ’ εφαρμόγή τής παρ. 2α τόυ 
άρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.20 
 
ε) Στή συνέχεια, όι πρόσφέρόντες παράγόυν από τό υπόσύστήμα τα ήλεκτρόνικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιόλόγήτικών Συμμετόχής και τής Οικόνόμικής Πρόσφόράς τόυς σε μόρφή 
αρχείόυ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνόνται απόδεκτά, εφόσόν φέρόυν, 
τόυλάχιστόν πρόήγμένή ήλεκτρόνική υπόγραφή, ή όπόία υπόστήρίζεται από αναγνωρισμένό 
(εγκεκριμένό) πιστόπόιήτικό και επισυνάπτόνται στόυς αντίστόιχόυς (υπό)φακέλόυς τής πρόσφόράς. 
Κατά τή συστήμική υπόβόλή τής πρόσφόράς τό υπόσύστήμα πραγματόπόιεί αυτόματόπόιήμένόυς 
ελέγχόυς επιβεβαίωσής τής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς σε σχέσή με τα παραχθέντα ήλεκτρόνικά αρχεία 
(Δικαιόλόγήτικά Συμμετόχής και Οικόνόμική Πρόσφόρά) και εφόσόν όι έλεγχόι αυτόί  απόβόύν 
επιτυχείς ή πρόσφόρά υπόβάλλεται  στό υπόσύστήμα. Διαφόρετικά, ή πρόσφόρά δεν υπόβάλλεται και 
τό υπόσύστήμα ενήμερώνει τόυς πρόσφέρόντες με σχετικό μήνυμα σφάλματός στή διεπαφή τόυ 
χρήστή των πρόσφερόντων, πρόκειμένόυ όι τελευταίόι να πρόβόύν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσής. 
 
στ) Εφόσόν όι όικόνόμικόί όρόι δεν έχόυν απότυπωθεί στό σύνόλό τόυς στις ειδικές ήλεκτρόνικές 
φόρμες τόυ υπόσυστήματός, όι πρόσφέρόντες επισυνάπτόυν  τα σχετικά ήλεκτρόνικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στήν  περίπτωσή ε.21 
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ζ)  Από τό υπόσύστήμα εκδίδεται ήλεκτρόνική απόδειξή υπόβόλής πρόσφόράς, ή όπόία απόστέλλεται 
στόν όικόνόμικό φόρέα με μήνυμα ήλεκτρόνικόύ ταχυδρόμείόυ. 
 
Στις περιπτω σεις πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται δήμό σια ή /και ιδιωτικα  ε γγραφα, ει τε ε χόυν 
παραχθει  από  τόν ι διό τόν πρόσφε ρόντα ει τε από  τρι τόυς, αυτα  γι νόνται απόδεκτα , ανα  περι πτωσή, 
συ μφωνα με  τήν παρ. β τόυ α ρθρόυ 4.2.τής παρόυ σας22  

η) Έως τήν ήμε ρα και ω ρα απόσφρα γισής των πρόσφόρω ν πρόσκόμι ζόνται, με ευθυ νή τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, στήν αναθε τόυσα αρχή , σε ε ντυπή μόρφή  και σε κλειστό  φα κελό, στόν όπόι ό 
αναγρα φεται ό απόστόλε ας και ως παραλή πτής ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  τόυ παρό ντός διαγωνισμόυ , 
τυχό ν στόιχει α τής ήλεκτρόνική ς πρόσφόρα ς τόυ, ή τόι των υπόφακε λων «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» 
και «Οικόνόμική  Πρόσφόρα », τα όπόι α απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε πρωτό τυπα ή  ακριβή  
αντι γραφα23. 

Τε τόια στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  ενδεικτικα  ει ναι : 

i) ή πρωτό τυπή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς, πλήν των περιπτω σεων πόυ αυτή  εκδι δεται 
ήλεκτρόνικα , α λλως ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται ως απαρα δεκτή, συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα 
στό α ρθρό 4.1. γ) τής παρόυ σας, 

ii) αυτα  πόυ δεν υπα γόνται στις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, (ενδεικτικα  
συμβόλαιόγραφικε ς ε νόρκες βεβαιω σεις ή  λόιπα  συμβόλαιόγραφικα  ε γγραφα), 

iii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα όπόι α δεν  ε χόυν επικυρωθει  από  δικήγό ρό ή  δεν φε ρόυν θεω ρήσή από  
υπήρεσι ες και φόρει ς τής περι πτωσής α τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ή  δεν συνόδευ όνται 
από  υπευ θυνή δή λωσή για τήν ακρι βεια  τόυς, καθω ς και 

iv) αλλόδαπα  δήμό σια ε ντυπα ε γγραφα πόυ φε ρόυν τήν επισήμει ωσή τής Χα γής (Apostille), ή  
πρόξενική  θεω ρήσή και δεν ε χόυν επικυρωθει   από  δικήγό ρό.  

Σε περι πτωσή μή υπόβόλή ς ενό ς ή  περισσό τερων από  τα ως α νω στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  πόυ 
υπόβα λλόνται σε ε ντυπή μόρφή , πλήν τής πρωτό τυπής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, δυ ναται να 
συμπλήρω νόνται και να υπόβα λλόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι πρόσφέρόντες δύνανται να ζήτήσόυν τήν απόσυρσή υπόβλήθείσας πρόσφόράς, πριν τήν 
καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής των πρόσφόρών, με έγγραφό αίτήμα τόυς πρός τήν αναθέτόυσα 

αρχή, σε μόρφή ήλεκτρόνικόύ αρχείόυ Portable Document Format (PDF)24 πόυ υπόβάλλεται σύμφωνα 
με τις περ. ii) ή iv)  τής παρ. β τόυ άρθρόυ 4.2. τής παρόύσας,25  μέσω τής λειτόυργικότήτας 
«Επικόινωνία» τόυ υπόσυστήματός. Πιστόπόιήμένός χρήστής τής αναθέτόυσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται απόφασή τής τελευταίας, πρόβαίνει στήν απόρριψή τής σχετικής ήλεκτρόνικής πρόσφόράς 
στό υπόσύστήμα πριν τήν καταλήκτική ήμερόμήνία υπόβόλής τής πρόσφόράς. Κατόπιν, ό όικόνόμικός 
φόρέας δύναται να υπόβάλει εκ νέόυ πρόσφόρά μέσω τόυ υπόσυστήματός έως τήν καταλήκτική 
ήμερόμήνία υπόβόλής  των πρόσφόρών. 
 
 
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) Μετα  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 18 τής 
παρόυ σας, και πριν από  τήν ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή, πιστόπόιήμε νός χρή στής τής Αναθε τόυσας 
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Αρχή ς μεταβιβα ζει τήν αρμόδιό τήτα διαχει ρισής τόυ ήλεκτρόνικόυ  διαγωνισμόυ  σε πιστόπόιήμε νό 
χρή στή τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ . 
 
 
β) Η αναθε τόυσα αρχή  διαβιβα ζει στόν Πρό εδρό τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  τόυς κλειστόυ ς φακε λόυς  
με τις πρωτό τυπες εγγυή σεις συμμετόχή ς, πόυ ε χόυν πρόσκόμιστει , πριν από  τήν ήμερόμήνι α και ω ρα 
απόσφρα γισής των πρόσφόρω ν πόυ όρι ζεται, όμόι ως, στό α ρθρό 18 τής παρόυ σας.   
 
Η  Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ 26, κατα  τήν ήμερόμήνι α και ω ρα πόυ όρι ζεται στό α ρθρό 18, πρόβαι νει σε 
ήλεκτρόνική  απόσφρα γισή τόυ υπόφακε λόυ «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» και τόυ υπόφακε λόυ 
“Οικόνόμική  Πρόσφόρα ”, χωρι ς να παρε χει στόυς πρόσφε ρόντες πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα 
δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς ή  στις υπόβλήθει σες όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς. 
 
γ)  Μετα  τήν ως α νω απόσφρα γισή, και πριν από  τήν ε κδόσή όπόιασδή πότε από φασής σχετικα  με τήν 
αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν τής παρόυ σας, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , πρόβαι νει στις ακό λόυθες 
ενε ργειες27: 
 
(i) αναρτα  στόν ήλεκτρόνικό  χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν σχετικό  κατα λόγό 
πρόσφερό ντων, ό πως αυτό ς παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα, με δικαι ωμα πρό σβασής μό νόν στόυς 
πρόσφε ρόντες,  
 
ii) ελε γχει εα ν πρόσκόμι στήκαν όι απαιτόυ μενες πρωτό τυπες εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς 
συ μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τόυ α ρθρόυ 3 τής παρόυ σας. Η πρόσφόρα  όικόνόμικόυ  φόρε α πόυ 
παρε λειψε ει τε να πρόσκόμι σει τήν απαιτόυ μενή πρωτό τυπή εγγυ ήσή συμμετόχή ς, σε περι πτωσή 
υπόβόλή ς ε γχαρτής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, ει τε να υπόβα λει τήν απαιτόυ μενή εγγυ ήσή ήλεκτρόνική ς 
ε κδόσής στόν όικει ό ήλεκτρόνικό  (υπό )-φα κελό με χρι τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α υπόβόλή ς των 
πρόσφόρω ν, απόρρι πτεται ως απαρα δεκτή, μετα  από  γνω μή τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ , ή όπόι α 
συντα σσει πρακτικό , στό όπόι ό περιλαμβα νόνται τα απότελε σματα τόυ ανωτε ρω ελε γχόυ και 
υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, με σω τής 
λειτόυργι ας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός, πρός ε γκρισή για τή λή ψή από φασής από ρριψής τής 
πρόσφόρα ς, συ μφωνα με τήν παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016.  
Μετα  τήν ε κδόσή τής από φασής ε γκρισής τόυ ανωτε ρω πρακτικόυ  για τήν από ρριψή τής πρόσφόρα ς, 
ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  τήν από φασή σε ό λόυς τόυς πρόσφε ρόντες. 
Η από φασή από ρριψής τής πρόσφόρα ς εκδι δεται πριν από  τήν ε κδόσή όπόιασδή πότε α λλής από φασής 
σχετικα  με τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν τής παρόυ σας διαδικασι ας.28  
 
iii) Στή συνε χεια διαβιβα ζει τόν σχετικό  κατα λόγό πρόσφερό ντων, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, στήν 
αναθε τόυσα αρχή  και στόυς πρόσφε ρόντες, πρόκειμε νόυ να λα βόυν γνω σή και αναρτα  στόν 
ήλεκτρόνικό  χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  Διαγωνισμόυ », τόν ως α νω κατα λόγό, με δικαι ωμα 
πρό σβασής μό νό στόυς πρόσφε ρόντες. 
 
δ) Ακόλόυ θως, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  πρόβαι νει, κατα  σειρα  μειόδόσι ας, σε ε λεγχό τής όλό γραφής 
και αριθμήτική ς αναγραφή ς των επιμε ρόυς πόσόστω ν ε κπτωσής και τής όμαλή ς μεταξυ  τόυς σχε σής, 
βα σει τής παραγωγή ς σχετικόυ  ψήφιακόυ  αρχει όυ, με σα από  τό υπόσυ στήμα.  
Για τήν εφαρμόγή  τόυ ελε γχόυ όμαλό τήτας, χρήσιμόπόιει ται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  ή με σή 
ε κπτωσή πρόσφόρα ς (Εμ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στα α ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016  
 
ε) Όλες όι όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς, μετα  τις τυχό ν αναγκαι ες διόρθω σεις, καταχωρι ζόνται, κατα  τή 
σειρα  μειόδόσι ας, στό πρακτικό  τής επιτρόπή ς.  
 
στ) Στή συνε χεια, ή Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , τήν ι δια ήμε ρα, ελε γχει τα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς τόυ 
α ρθρόυ 24.2 τής παρόυ σας, κατα  τή σειρα  τής μειόδόσι ας, αρχι ζόντας από  τόν πρω τό μειόδό τή. Αν ή 
όλόκλή ρωσή τόυ ελε γχόυ αυτόυ  δεν ει ναι δυνατή  τήν ι δια με ρα, λό γω τόυ μεγα λόυ αριθμόυ  των 
πρόσφόρω ν, ελε γχόνται τόυλα χιστόν όι δε κα (10) πρω τες κατα  σειρα  μειόδόσι ας. Στήν περι πτωσή 
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αυτή   ή διαδικασι α συνεχι ζεται τις επό μενες εργα σιμες ήμε ρες29. 
 
ζ) Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , παρα λλήλα με τις ως α νω ενε ργειες, επικόινωνει  με τόυς εκδό τες πόυ 
αναγρα φόνται στις υπόβλήθει σες εγγυήτικε ς επιστόλε ς, πρόκειμε νόυ να διαπιστω σει τήν εγκυρό τήτα  
τόυς.30 Αν διαπιστωθει  πλαστό τήτα εγγυήτική ς επιστόλή ς, ό υπόψή φιός απόκλει εται από  τόν 
διαγωνισμό , υπόβα λλεται μήνυτή ρια αναφόρα  στόν αρμό διό εισαγγελε α.  
 
η) Η περιγραφό μενή διαδικασι α καταχωρει ται στό πρακτικό  τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  ή  σε 
παρα ρτήμα  τόυ, πόυ υπόγρα φεται από  τόν Πρό εδρό και τα με λή τής. 
 
Ως ασυνή θιστα χαμήλε ς πρόσφόρε ς, τεκμαι ρόνται όικόνόμικε ς πρόσφόρε ς πόυ εμφανι ζόυν από κλισή 
μεγαλυ τερή των δε κα (10) πόσόστιαι ων μόνα δων από  τόν με σό ό ρό τόυ συνό λόυ των εκπτω σεων των 
παραδεκτω ν πρόσφόρω ν πόυ υπόβλή θήκαν.  
 
Η αναθε τόυσα αρχή  δυ ναται να κρι νει ό τι συνιστόυ ν ασυνή θιστα χαμήλε ς πρόσφόρε ς και πρόσφόρε ς 
με μικρό τερή ή  καθό λόυ από κλισή από  τό ως α νω ό ριό.31 
 
Στις παραπα νω περιπτω σεις, ή αναθε τόυσα αρχή  απαιτει  από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς να εξήγή σόυν 
τήν τιμή  ή  τό κό στός πόυ πρότει νόυν στήν πρόσφόρα  τόυς, εντό ς απόκλειστική ς πρόθεσμι ας ει κόσι 
(20) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς πρό σκλήσής, ή όπόι α απόστε λλεται με σω τής 
λειτόυργι ας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστή ματός.  
 
Αν όικόνόμικό ς φόρε ας δεν ανταπόκριθει  στή σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς εντό ς τής 
α νω πρόθεσμι ας και δεν υπόβα λλει εξήγή σεις, ή πρόσφόρα  τόυ απόρρι πτεται ως μή κανόνική  και 
καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς. Αν όι εξήγή σεις δεν γι νόυν 
απόδεκτε ς, ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται, ωστό σό δεν καταπι πτει ή εγγυήτική  επιστόλή  συμμετόχή ς. 
 
Οι παρεχό μενες εξήγή σεις τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, όι όπόι ες υπόβα λλόνται, όμόι ως, με σω τής 
λειτόυργι ας « Επικόινωνι α», ιδι ως ως πρός τόν πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν, με τις όπόι ες ό 
πρόσφε ρων διαμό ρφωσε τήν πρόσφόρα  τόυ, απότελόυ ν δεσμευτικε ς συμφωνι ες και τμή μα τής 
συ μβασής ανα θεσής πόυ δεν μπόρόυ ν να μεταβλήθόυ ν καθ’ ό λή τή δια ρκεια εκτε λεσής τής συ μβασής. 
 
Κατα  τα λόιπα  εφαρμό ζόνται τα αναλυτικα  αναφερό μενα στα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016 
 
Η Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ  όλόκλήρω νει τή συ νταξή τόυ σχετικόυ  πρακτικόυ  με τό απότε λεσμα τής 
διαδικασι ας, με τό όπόι ό εισήγει ται τήν ανα θεσή τής συ μβασής στόν μειόδό τή (ή  τή μαται ωσή τής 
διαδικασι ας), και υπόβα λλει στήν αναθε τόυσα αρχή  τό σχετικό  ήλεκτρόνικό  αρχει ό, ως “εσωτερικό ”, 
πρός ε γκρισή, μεταβιβα ζόντας παρα λλήλα ξανα  τήν αρμόδιό τήτα διαχει ρισής τόυ ήλεκτρόνικόυ  
διαγωνισμόυ  στόν αρμό διό πιστόπόιήμε νό χρή στή τής αναθε τόυσας αρχή ς.  
 
Η απόδόχή  ή  από ρριψή των εξήγή σεων των όικόνόμικω ν φόρε ων, κατό πιν γνω μής τής Επιτρόπή ς 
Διαγωνισμόυ 32, ή όπόι α περιλαμβα νεται στό ως α νω πρακτικό , ενσωματω νεται στήν από φασή τής 
επό μενής περι πτωσής (θ). Για τήν εξε τασή των εξήγή σεων δυ ναται να συγκρότόυ νται και ε κτακτες 
επιτρόπε ς ή  όμα δες εργασι ας, κατα  τα όριζό μενα στήν παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στή συνε χεια, ή αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει  τήν από φασή ε γκρισής τόυ πρακτικόυ  σε ό λόυς τόυς 
πρόσφε ρόντες, εκτό ς από  εκει νόυς, όπόι όι απόκλει στήκαν όριστικα , λό γω μή υπόβόλή ς ή  πρόσκό μισής 
τής πρωτό τυπής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, συ μφωνα με τήν περι πτωσή (γ) τής παρόυ σας παραγρα φόυ 
4.1 και παρε χει πρό σβασή στα υπόβλήθε ντα δικαιόλόγήτικα  συμμετόχή ς και στις όικόνόμικε ς 
πρόσφόρε ς των λόιπω ν πρόσφερό ντων. Κατα  τής από φασής αυτή ς χωρει  πρόδικαστική  πρόσφυγή , 
κατα  τα όριζό μενα στήν παρα γραφό 4.3 τής παρόυ σής. 
 
ι) Επισήμαι νεται, τε λός, ό τι, σε περι πτωσή πόυ όι πρόσφόρε ς ε χόυν τήν ι δια ακριβω ς τιμή  (ισό τιμες), ή 
αναθε τόυσα αρχή  επιλε γει τόν (πρόσωρινό ) ανα δόχό με κλή ρωσή μεταξυ  των όικόνόμικω ν φόρε ων 





10 

πόυ υπε βαλαν ισό τιμες πρόσφόρε ς. Η κλή ρωσή γι νεται ενω πιόν τής Επιτρόπή ς Διαγωνισμόυ  και 
παρόυσι α των όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπε βαλαν τις ισό τιμες πρόσφόρε ς, σε ήμε ρα και ω ρα πόυ θα 
τόυς γνωστόπόιήθει   με σω τής λειτόυργικό τήτας “επικόινωνι α” τόυ υπόσυστή ματός. 
Τα απότελε σματα τής ως α νω κλή ρωσής ενσωματω νόνται, όμόι ως, στήν από φασή τής πρόήγόυ μενής 
περι πτωσής (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετα  από  τήν αξιόλό γήσή των πρόσφόρω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει , στό πλαι σιό τής 
παρόυ σας ήλεκτρόνική ς διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής και με σω τής λειτόυργικό τήτας τής 
«Επικόινωνι ας», τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να υπόβα λει εντό ς πρόθεσμι ας δε κα (10) ήμερω ν 33 από τήν 
κόινόπόίήσή τής σχετικής έγγραφής ειδόπόίήσής σε αυτόν τα πρόβλεπό μενα, στό α ρθρό 23 τής 
παρόυ σας, απόδεικτικα  με σα (δικαιόλόγήτικα  πρόσωρινόυ  αναδό χόυ) και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
νόμιμόπόι ήσής.34 Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός δυ ναται να υπόβα λει, εντό ς τής ως α νω πρόθεσμι ας, αι τήμα, 
πρός τήν αναθε τόυσα αρχή , για παρα τασή  τής, συνόδευό μενό από  απόδεικτικα  ε γγραφα περι  αι τήσής 
χόρή γήσής δικαιόλόγήτικω ν πρόσωρινόυ  αναδό χόυ. Στήν περι πτωσή αυτή  ή αναθε τόυσα αρχή  
παρατει νει τήν πρόθεσμι α υπόβόλή ς αυτω ν, για ό σό χρό νό απαιτήθει  για τή χόρή γήσή  τόυς από  τις 
αρμό διες δήμό σιες αρχε ς.  
 
β) Τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ υπόβα λλόνται από  τόν όικόνόμικό  φόρε α 
ήλεκτρόνικα , με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας» στήν αναθε τόυσα αρχή , δεν απαιτει ται 
να πρόσκόμισθόυ ν και σε ε ντυπή μόρφή  και γι νόνται απόδεκτα , ανα  περι πτωσή, εφό σόν 
υπόβα λλόνται, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στις διατα ξεις:  

 
i) ει τε των α ρθρων 13, 14 και 28 τόυ ν. 4727/2020 περι  ήλεκτρόνικω ν δήμόσι ων εγγρα φων πόυ φε ρόυν 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  σφραγι δα, και, εφό σόν πρό κειται για αλλόδαπα  δήμό σια ήλεκτρόνικα  
ε γγραφα, εα ν φε ρόυν επισήμει ωσή e-Apostille  
 
ii) ει τε των α ρθρων 15 και 2735 τόυ ν. 4727/2020 περι  ήλεκτρόνικω ν ιδιωτικω ν εγγρα φων πόυ φε ρόυν 
ήλεκτρόνική  υπόγραφή  ή  σφραγι δα 
 
iii) ει τε τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, ό πως ισχυ ει περι  βεβαι ωσής τόυ γνήσι όυ τής υπόγραφή ς- 
επικυ ρωσής των αντιγρα φων 
 
iv) ει τε τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 3736 τόυ ν. 4412/2016, περι  χρή σής ήλεκτρόνικω ν υπόγραφω ν σε 
ήλεκτρόνικε ς διαδικασι ες δήμόσι ων συμβα σεων,   
  
v) ει τε τής παρ. 13 τόυ α ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περι  συνυπόβόλή ς υπευ θυνής δή λωσής στήν 
περι πτωσή απλή ς φωτότυπι ας ιδιωτικω ν εγγρα φων37.  
 
Επιπλε όν δεν πρόσκόμι ζόνται σε ε ντυπή μόρφή  τα ΦΕΚ και ενήμερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και 
α λλα ε ντυπα, εταιρικα  ή  μή, με ειδικό  τεχνικό  περιεχό μενό, δήλαδή  ε ντυπα με αμιγω ς τεχνικα  
χαρακτήριστικα , ό πως αριθμόυ ς, απόδό σεις σε διεθνει ς μόνα δες, μαθήματικόυ ς τυ πόυς και σχε δια. 
 
Τα ως α νω στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  καταχωρι ζόνται από  αυτό ν σε μόρφή  ήλεκτρόνικω ν αρχει ων 
με μόρφό τυπό PDF. 
β.1) Εντό ς τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν κατακυ ρωσής και τό αργό τερό ε ως τήν 
τρι τή εργα σιμή ήμε ρα από  τήν καταλήκτική  ήμερόμήνι α ήλεκτρόνική ς υπόβόλή ς τόυς, πρόσκόμι ζόνται 
με ευθυ νή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, στήν αναθε τόυσα αρχή , σε ε ντυπή μόρφή  και σε κλειστό  φα κελό, 
στόν όπόι ό αναγρα φεται ό απόστόλε ας, τα στόιχει α τόυ διαγωνισμόυ  και ως παραλή πτής ή Επιτρόπή , 
τα στόιχει α και δικαιόλόγήτικα , τα όπόι α απαιτει ται να πρόσκόμισθόυ ν σε ε ντυπή μόρφή  (ως 
πρωτό τυπα ή  ακριβή  αντι γραφα).38 





11 

 

Τε τόια στόιχει α και δικαιόλόγήτικα  ενδεικτικα  ει ναι : 

i) αυτα  πόυ δεν υπα γόνται στις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, ό πως ισχυ ει, 
(ενδεικτικα  συμβόλαιόγραφικε ς ε νόρκες βεβαιω σεις ή  λόιπα  συμβόλαιόγραφικα  ε γγραφα)  

ii) ιδιωτικα  ε γγραφα τα όπόι α δεν ε χόυν επικυρωθει  από  δικήγό ρό ή  δεν φε ρόυν θεω ρήσή από  
υπήρεσι ες και φόρει ς τής περι πτωσής α τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ή  δεν συνόδευ όνται 
από  υπευ θυνή δή λωσή για τήν ακρι βεια  τόυς,  καθω ς και  
 
iii) τα ε ντυπα ε γγραφα πόυ φε ρόυν τή Σφραγι δα τής Χα γής (Apostille) ή  πρόξενική  θεω ρήσή και δεν 
ει ναι επικυρωμε να από  δικήγό ρό. 
 
Σήμειω νεται ό τι στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής 
Χα γής τής 5ής.10.1961, πόυ κυρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφό σόν συντα σσόνται σε κρα τή 
πόυ ε χόυν πρόσχωρή σει στήν ως α νω Συνθή κή, α λλως φε ρόυν πρόξενική  θεω ρήσή. Απαλλα σσόνται 
από  τήν απαι τήσή επικυ ρωσής (με Apostille ή  Πρόξενική  Θεω ρήσή) αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα ό ταν 
καλυ πτόνται από  διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες πόυ ε χει συνα ψει ή Ελλα δα (ενδεικτικα  «Συ μβασή 
νόμική ς συνεργασι ας μεταξυ  Ελλα δας και Κυ πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικό ς ν.1548/1985, «Συ μβασή 
περι  απαλλαγή ς από  τήν επικυ ρωσή όρισμε νων πρα ξεων και εγγρα φων – 15.09.1977» (κυρωτικό ς 
ν.4231/2014)). Επι σής απαλλα σσόνται από  τήν απαι τήσή επικυ ρωσής ή  παρό μόιας διατυ πωσής 
δήμό σια ε γγραφα πόυ εκδι δόνται από  τις αρχε ς κρα τόυς με λόυς πόυ υπα γόνται στόν Καν ΕΕ 
2016/1191 για τήν απλόυ στευσή των απαιτή σεων για τήν υπόβόλή  όρισμε νων δήμόσι ων εγγρα φων 
στήν ΕΕ, ό πως, ενδεικτικα ,  τό λευκό  πόινικό  μήτρω ό, υπό  τόν ό ρό ό τι τα σχετικα  με τό γεγόνό ς αυτό  
δήμό σια ε γγραφα εκδι δόνται για πόλι τή τής Ένωσής από  τις αρχε ς τόυ κρα τόυς με λόυς τής ιθαγε νεια ς 
τόυ. Επι σής, γι νόνται υπόχρεωτικα  απόδεκτα  ευκρινή  φωτόαντι γραφα εγγρα φων πόυ ε χόυν εκδόθει  
από  αλλόδαπε ς αρχε ς και ε χόυν επικυρωθει  από  δικήγό ρό, συ μφωνα με τα πρόβλεπό μενα στήν παρ. 2 
περ. β τόυ α ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κω δικας Διόικήτική ς Διαδικασι ας”, ό πως αντικαταστα θήκε ως 
α νω με τό α ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014. 
 
γ) Αν δεν υπόβλήθόυ ν τα παραπα νω δικαιόλόγήτικα  ή  υπα ρχόυν ελλει ψεις σε αυτα  πόυ υπόβλή θήκαν 
ήλεκτρόνικα  ή  σε ε ντυπή μόρφή , εφό σόν απαιτει ται, συ μφωνα με τα ανωτε ρω ή αναθε τόυσα αρχή  
καλει  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό να πρόσκόμι σει τα ελλει πόντα δικαιόλόγήτικα  ή  να συμπλήρω σει τα ή δή 
υπόβλήθε ντα ή  να παρα σχει διευκρινι σεις, κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 102 ν. 4412/2016, εντό ς 
πρόθεσμι ας δε κα (10) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής σχετική ς πρό σκλήσής σε αυτό ν. Αν ό 
πρόσωρινό ς ανα δόχός υπόβα λλει αι τήμα πρός τήν αναθε τόυσα αρχή  για παρα τασή τής ως α νω 
πρόθεσμι ας, τό όπόι ό συνόδευ εται με απόδεικτικα  ε γγραφα από  τα όπόι α να απόδεικνυ εται ό τι ε χει 
αιτήθει  τή χόρή γήσή των δικαιόλόγήτικω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  παρατει νει τήν πρόθεσμι α υπόβόλή ς 
των δικαιόλόγήτικω ν για ό σό χρό νό απαιτήθει  για τή χόρή γήσή των δικαιόλόγήτικω ν από  τις αρμό διες 
δήμό σιες αρχε ς. 
Τό παρό ν εφαρμό ζεται αναλό γως και στις περιπτω σεις πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  τυχό ν ζήτή σει τήν 
πρόσκό μισή δικαιόλόγήτικω ν κατα  τή διαδικασι α αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν και πριν από  τό στα διό 
κατακυ ρωσής, κατ’ εφαρμόγή  τής δια ταξής τόυ α ρθρόυ 79 παρα γραφός 5 εδα φιό α΄ ν. 4412/2016, 
τήρόυμε νων των αρχω ν τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας.39 
 
δ) Αν, κατα  τόν ε λεγχό των υπόβλήθε ντων δικαιόλόγήτικω ν, διαπιστωθει  ό τι: 
i) τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ), ει ναι εκ πρόθε σεως 
απατήλα  ή  ό τι ε χόυν υπόβλήθει  πλαστα  απόδεικτικα  στόιχει α40    ή  
ii) αν δεν υπόβλήθόυ ν στό πρόκαθόρισμε νό χρόνικό  δια στήμα τα απαιτόυ μενα πρωτό τυπα ή  
αντι γραφα, των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, ή  
iii) αν από  τα δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ όνται όι 
ό ρόι και όι πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυ σας, 41  
 
απόρρι πτεται ή πρόσφόρα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή 
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εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ή κατακυ ρωσή γι νεται στόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως 
επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τής τιμή ς, τήρόυμε νής τής 
ανωτε ρω διαδικασι ας. 
 
Σε περι πτωσή ε γκαιρής και πρόσή κόυσας ενήμε ρωσής τής αναθε τόυσας αρχή ς για μεταβόλε ς στις 
πρόυ πόθε σεις τις όπόι ες ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει χε δήλω σει με τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) ό τι πλήρόι  και όι όπόι ες επή λθαν ή  για τις όπόι ες ε λαβε γνω σή με χρι τή συ ναψή τής 
συ μβασής (όψιγενει ς μεταβόλε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή πρόσκόμισθει σα, 
συ μφωνα με τό α ρθρό 15 τής παρόυ σας, εγγυ ήσή συμμετόχή ς.42,. 
 
Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν υπε βαλε αλήθή  ή  ακριβή  δή λωσή, ή  αν κανε νας από  τόυς 
πρόσφε ρόντες δεν πρόσκόμι ζει ε να ή  περισσό τερα από  τα απαιτόυ μενα ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα , 
ή  αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν απόδει ξει ό τι:  α) δεν βρι σκεται σε μια από  τις καταστα σεις 
πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 22.Α και β) πλήρόι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς των α ρθρων 22.Β ε ως 
22.Ε, ό πως αυτα  ε χόυν καθόριστει  στήν παρόυ σα , ή διαδικασι α συ ναψής τής συ μβασής ματαιω νεται. 
 
Η διαδικασι α ελε γχόυ των ως α νω δικαιόλόγήτικω ν όλόκλήρω νεται με τή συ νταξή πρακτικόυ  από  τήν 
Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , στό όπόι ό αναγρα φεται ή τυχό ν συμπλή ρωσή δικαιόλόγήτικω ν κατα  τα 
όριζό μενα στις παραγρα φόυς (α) και (γ) τόυ παρό ντός α ρθρόυ.43 Η Επιτρόπή , στή συνε χεια,  τό 
κόινόπόιει , με σω τής «λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», στό απόφαινό μενό ό ργανό τής 
αναθε τόυσας αρχή ς για τή λή ψή από φασής ει τε κατακυ ρωσής τής συ μβασής ει τε μαται ωσής τής 
διαδικασι ας, ανα  περι πτωσή. 
 
Τα απότελε σματα τόυ ελε γχόυ των δικαιόλόγήτικω ν τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ επικυρω νόνται με τήν 
από φασή κατακυ ρωσής τόυ α ρθρόυ 105 ν. 4412/2016,44 ή τόι με τήν από φασή τόυ πρόήγόυ μενόυ 
εδαφι όυ, στήν όπόι α αναφε ρόνται υπόχρεωτικα  όι πρόθεσμι ες για τήν αναστόλή  τής συ ναψής 
συ μβασής, συ μφωνα με τα α ρθρα 360 ε ως 372 τόυ ιδι όυ νό μόυ.45  
 
Η αναθε τόυσα αρχή  κόινόπόιει   τήν  από φασή κατακυ ρωσής, μαζι  με αντι γραφό ό λων των πρακτικω ν 
τής διαδικασι ας ελε γχόυ και αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν σε ό λόυς τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ 
ε λαβαν με ρός στή διαδικασι α ανα θεσής, εκτό ς από  τόυς όριστικω ς απόκλεισθε ντες και ιδι ως ό σόυς 
απόκλει στήκαν όριστικα  δυνα μει τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016 και τής αντι στόιχής περ. 
γ τής παραγρα φόυ 4.1 τής παρόυ σας,46 με σω τής λειτόυργικό τήτας τής «Επικόινωνι ας», και επιπλε όν 
αναρτα  τα δικαιόλόγήτικα  τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ στόν χω ρό «Συνήμμε να Ηλεκτρόνικόυ  
Διαγωνισμόυ ». 
 

ε)   Η από φασή κατακυ ρωσής καθι σταται όριστική , εφό σόν συντρε ξόυν όι ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις:47 
 

i. ή από φασή κατακυ ρωσής ε χει κόινόπόιήθει , συ μφωνα με τα ανωτε ρω, 
 

ii. παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ή  σε περι πτωσή α σκήσής, 
παρε λθει α πρακτή ή πρόθεσμι α α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής τής ΑΕΠΠ και 
σε περι πτωσή α σκήσής αι τήσής αναστόλή ς κατα  τής από φασής τής ΑΕΠΠ, εκδόθει  από φασή 
επι  τής αι τήσής, με τήν επιφυ λαξή τής χόρή γήσής πρόσωρινή ς διαταγή ς, συ μφωνα με ό σα 
όρι ζόνται στό τελευται ό εδα φιό τής παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016, 
 

iii. ε χει όλόκλήρωθει  επιτυχω ς ό πρόσυμβατικό ς ε λεγχός από  τό Ελεγκτικό  Συνε δριό, συ μφωνα με 
τα α ρθρα 324 ε ως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφό σόν απαιτει ται48, και 

 
iv.  ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ε χει υπόβα λλει, ε πειτα από  σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας 

αρχή ς, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, υπευ θυνή δή λωσή, 
πόυ υπόγρα φεται συ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό α ρθρό 79Α τόυ ν. 4412/2016, στήν όπόι α 
δήλω νεται ό τι, δεν ε χόυν επε λθει στό πρό σωπό  τόυ όψιγενει ς μεταβόλε ς, κατα  τήν ε ννόια τόυ 
α ρθρόυ 104 τόυ ι διόυ νό μόυ, και μό νόν στήν περι πτωσή τόυ πρόσυμβατικόυ  ελε γχόυ ή  τής 
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α σκήσής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς κατα  τής από φασής κατακυ ρωσής. 
 
Η υπευ θυνή δή λωσή ελε γχεται από  τήν αναθε τόυσα αρχή  και μνήμόνευ εται στό συμφωνήτικό . Εφό σόν 
δήλωθόυ ν όψιγενει ς μεταβόλε ς, ή δή λωσή ελε γχεται από  τήν Επιτρόπή  Διαγωνισμόυ , ή όπόι α 
εισήγει ται πρός τό αρμό διό απόφαινό μενό ό ργανό. 
 
Μετα  από  τήν όριστικόπόι ήσή τής από φασής κατακυ ρωσής, ή αναθε τόυσα αρχή  πρόσκαλει  τόν 
ανα δόχό, με σω τής λειτόυργικό τήτας τής “Επικόινωνι ας” τόυ υπόσυστή ματός, να πρόσε λθει για τήν 
υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , θε τόντα ς τόυ πρόθεσμι α δεκαπε ντε (15) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή 
σχετική ς ε γγραφής ειδική ς πρό σκλήσής,49 πρόσκόμι ζόντας και τήν απαιτόυ μενή εγγυήτική  επιστόλή  
καλή ς εκτε λεσής. Η συ μβασή θεωρει ται συναφθει σα με τήν κόινόπόι ήσή τής ως α νω ειδική ς 
πρό σκλήσής.50 

Πριν από τήν υπόγραφή τόυ συμφωνήτικόύ υπόβάλλεται ή υπεύθυνή δήλωσή τής κόινής απόφασής 
των Υπόυργών Ανάπτυξής 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». 

Εα ν ό ανα δόχός δεν πρόσε λθει να υπόγρα ψει τό συμφωνήτικό , με σα στήν πρόθεσμι α πόυ όρι ζεται στήν 
ειδική  πρό κλήσή, και με τήν επιφυ λαξή αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας βι ας, κήρυ σσεται ε κπτωτός, 
καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ και ακόλόυθει ται ή διαδικασι α 
τόυ παρό ντός α ρθρόυ 4.2 για τόν πρόσφε ρόντα πόυ υπε βαλε τήν αμε σως επό μενή πλε όν συμφε ρόυσα 
από  όικόνόμική  α πόψή πρόσφόρα  βα σει τιμή ς51. Αν κανε νας από  τόυς πρόσφε ρόντες δεν πρόσε λθει 
για τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , ή διαδικασι α ανα θεσής τής συ μβασής ματαιω νεται, συ μφωνα 
με τήν περι πτωσή β τής παραγρα φόυ 1 τόυ α ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016. 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , στήν περι πτωσή αυτή ν, να αναζήτή σει απόζήμι ωσή, πε ρα από  τήν 
καταπι πτόυσα εγγυήτική  επιστόλή , ιδι ως δυνα μει των α ρθρων 197 και 198 ΑΚ. 52 

 
Εα ν ή αναθε τόυσα αρχή  δεν απευθυ νει στόν ανα δόχό τήν ως α νω ειδική  πρό σκλήσή, εντό ς χρόνικόυ  
διαστή ματός εξή ντα (60) ήμερω ν από  τήν όριστικόπόι ήσή τής από φασής κατακυ ρωσής, και με τήν 
επιφυ λαξή τής υ παρξής επιτακτικόυ  λό γόυ δήμό σιόυ συμφε ρόντός ή  αντικειμενικω ν λό γων ανωτε ρας 
βι ας, ό ανα δόχός δικαιόυ ται να απε χει από  τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , χωρι ς να εκπε σει ή 
εγγυ ήσή συμμετόχή ς τόυ, καθω ς και να αναζήτή σει απόζήμι ωσή ιδι ως δυνα μει των α ρθρων 197 και 
198 ΑΚ.53 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενός, ό όπόίός έχει ή είχε συμφέρόν να τόυ ανατεθεί ή συγκεκριμένή δήμόσια 
σύμβασή και έχει υπόστεί ή ενδέχεται να υπόστεί ζήμία από εκτελεστή πράξή ή παράλειψή τής 
αναθέτόυσας αρχής κατά παράβασή τής ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νόμόθεσίας στόν τόμέα 
των δήμόσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να πρόσφύγει στήν Αρχή Εξέτασής Πρόδικαστικών 
Πρόσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα όριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενός με πρόδικαστική πρόσφυγή, κατά πράξής ή παράλειψής τής αναθέτόυσας 
αρχής, πρόσδιόρι ζόντας ειδικω ς τις νόμικε ς και πραγματικε ς αιτια σεις πόυ δικαιόλόγόυ ν τό αι τήμα  
τόυ54. 

 
Σε περι πτωσή πρόσφυγή ς κατα  πρα ξής τής αναθε τόυσας αρχή ς, ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής 
πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι: 
(α) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής στόν ενδιαφερό μενό 
όικόνόμικό  φόρε α αν ή πρα ξή κόινόπόιή θήκε με ήλεκτρόνικα  με σα ή  τήλεόμόιότυπι α ή   
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(β) δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν κόινόπόι ήσή τής πρόσβαλλό μενής πρα ξής σε αυτό ν αν 
χρήσιμόπόιή θήκαν α λλα με σα επικόινωνι ας, α λλως   
(γ) δε κα (10) ήμε ρες από  τήν πλή ρή, πραγματική  ή  τεκμαιρό μενή, γνω σή τής πρα ξής πόυ βλα πτει τα 
συμφε ρόντα τόυ ενδιαφερό μενόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. Ειδικά για τήν άσκήσή πρόσφυγής κατά 
πρόκήρυξής, ή πλήρής γνώσή αυτής τεκμαίρεται μετά τήν πάρόδό δεκαπέντε (15) ήμερών από τή 
δήμόσίευσή στό ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περι πτωσή παρα λειψής πόυ απόδι δεται στήν αναθε τόυσα αρχή , ή πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής 
πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς ει ναι δεκαπε ντε (15) ήμε ρες από  τήν επόμε νή τής συντε λεσής τής 
πρόσβαλλό μενής παρα λειψής55. 
 
Η πρόδικαστική  πρόσφυγή , συντα σσεται υπόχρεωτικα  με τή χρή σή τόυ τυπόπόιήμε νόυ εντυ πόυ τόυ 
Παραρτή ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατι θεται ήλεκτρόνικα  στήν ήλεκτρόνική  περιόχή  τόυ 
συγκεκριμε νόυ διαγωνισμόυ  με σω τής λειτόυργικό τήτας «Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστή ματός πρός τήν 
Αναθε τόυσα Αρχή , επιλε γόντας τήν ε νδειξή «Πρόδικαστική  Πρόσφυγή » συ μφωνα με α ρθρό 15 τής ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμό σια Έργα.  
 
Οι πρόθεσμι ες ως πρός τήν υπόβόλή  των πρόδικαστικω ν πρόσφυγω ν και των παρεμβα σεων αρχι ζόυν 
τήν επόμε νή τής ήμε ρας τής πρόαναφερθει σας κατα  περι πτωσή κόινόπόι ήσής ή  γνω σής και λή γόυν 
ό ταν περα σει όλό κλήρή ή τελευται α ήμε ρα και ω ρα 23:59:59 και, αν αυτή  ει ναι εξαιρετε α ή  Σα ββατό, 
ό ταν περα σει όλό κλήρή ή επόμε νή εργα σιμή ήμε ρα και ω ρα 23:59:5956 
 
Για τό παραδεκτό τής άσκήσής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής κατατίθεται παράβόλό από τόν 
πρόσφεύγόντα υπέρ τόυ Ελλήνικόύ Δήμόσίόυ, σύμφωνα με όσα όρίζόνται στό άρθρό 363 Ν. 
4412/201657. Η επιστρόφή τόυ παραβόλόυ στόν πρόσφεύγόντα γίνεται: α) σε περίπτωσή όλικής ή 
μερικής απόδόχής τής πρόσφυγής τόυ, β) όταν ή αναθέτόυσα αρχή ανακαλεί τήν πρόσβαλλόμενή 
πράξή ή πρόβαίνει στήν όφειλόμενή ενέργεια πριν από τήν έκδόσή τής απόφασής τής ΑΕΠΠ επί τής 
πρόσφυγής, γ) σε περίπτωσή παραίτήσής τόυ πρόσφεύγόντα από τήν πρόσφυγή τόυ έως και δέκα (10) 
ήμέρες από τήν κατάθεσή τής πρόσφυγής.  
 
Η πρόθεσμι α για τήν α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς και ή α σκήσή  τής κωλυ όυν τή συ ναψή τής 
συ μβασής επι  πόινή  ακυρό τήτας, ή όπόι α διαπιστω νεται με από φασή τής ΑΕΠΠ μετα  από  α σκήσή 
πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς, συ μφωνα με τό α ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μό νή ή α σκήσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής δεν κωλύει τήν πρόόδό τής διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό τήν επιφύλαξή χόρήγήσής από τό Κλιμάκιό πρόσωρινής πρόστασίας σύμφωνα με τό άρθρό 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201758.  
 
Η πρόήγόύμενή παράγραφός δεν εφαρμόζεται στήν περίπτωσή πόυ, κατά τή διαδικασία σύναψής τής 
παρόύσας σύμβασής, υπόβλήθεί μόνό μία (1) πρόσφόρά59. 
 
Μετά τήν, κατά τα ως άνω, ήλεκτρόνική κατάθεσή τής πρόδικαστικής πρόσφυγής ή αναθέτόυσα αρχή, 
μέσω τής λειτόυργίας ¨Επικόινωνία»: 
  
α) Κόινόπόιεί τήν πρόσφυγή τό αργότερό έως τήν επόμένή εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής σε 
κάθε ενδιαφερόμενό τρίτό, ό όπόίός μπόρεί να θίγεται από τήν απόδόχή τής πρόσφυγής, πρόκειμένόυ 
να ασκήσει τό, πρόβλεπόμενό από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής τόυ 
στή διαδικασία εξέτασής τής πρόσφυγής, για τή διατήρήσή τής ισχύός τής πρόσβαλλόμενής πράξής, 
πρόσκόμίζόντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα πόυ έχει στή διάθεσή τόυ. 
 
β) Διαβιβάζει στήν ΑΕΠΠ, τό αργότερό εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν ήμέρα κατάθεσής, τόν 
πλήρή φάκελό τής υπόθεσής, τα απόδεικτικά κόινόπόίήσής στόυς ενδιαφερόμενόυς τρίτόυς αλλά και 
τήν Έκθεσή Απόψεών τής επί τής πρόσφυγής. Στήν Έκθεσή Απόψεων ή αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπλήρωματική αιτιόλόγία για τήν υπόστήριξή τής πρόσβαλλόμενής με τήν 
πρόδικαστική πρόσφυγή πράξής. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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γ) Κόινόπόιεί σε όλα τα μέρή τήν έκθεσή απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα πόυ τυχόν 
τή συνόδεύόυν, μέσω τόυ ήλεκτρόνικόύ τόπόυ τόυ διαγωνισμόύ τό αργότερό έως τήν επόμένή 
εργάσιμή ήμέρα από τήν κατάθεσή τόυς. 
 
δ) Συμπλήρωματικά υπόμνήματα κατατίθενται από όπόιόδήπότε από τα μέρή μέσω τής πλατφόρμας 
τόυ ΕΣΗΔΗΣ, τό αργότερό εντός πέντε (5) ήμερών από τήν κόινόπόίήσή των απόψεων τής 
αναθέτόυσας αρχής60. 
 
Η α σκήσή τής πρόδικαστική ς πρόσφυγή ς απότελει  πρόυ πό θεσή για τήν α σκήσή των ε νδικων 
βόήθήμα των τής αι τήσής αναστόλή ς και τής αι τήσής ακυ ρωσής τόυ α ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 κατα  
των εκτελεστω ν πρα ξεων ή  παραλει ψεων τής αναθε τόυσας αρχή ς61. 
 

Β. Όπόιός έχει έννόμό συμφέρόν μπόρεί να ζήτήσει, με τό ίδιό δικόγραφό εφαρμόζόμενων αναλόγικά 
των διατάξεων τόυ π.δ. 18/1989, τήν αναστόλή εκτέλεσής τής απόφασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακύρωσή 
τής ενώπιόν τόυ Διόικήτικόύ Εφετείόυ τής έδρας τής αναθέτόυσας αρχής62. Τό αυτό ισχύει και σε 
περίπτωσή σιωπήρής απόρριψής τής πρόδικαστικής πρόσφυγής από τήν Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκήσής 
τόυ ως άνω ένδικόυ βόήθήματός έχει και ή αναθέτόυσα αρχή, αν ή Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή τήν 
πρόδικαστική πρόσφυγή, αλλά και αυτός τόυ όπόίόυ έχει γίνει εν μέρει δεκτή ή πρόδικαστική 
πρόσφυγή. 

Με τήν απόφασή τής ΑΕΠΠ λόγίζόνται ως συμπρόσβαλλόμενες και όλες όι συναφείς πρός τήν ανωτέρω 
απόφασή πράξεις ή παραλείψεις τής αναθέτόυσας αρχής, εφόσόν έχόυν εκδόθεί ή συντελεστεί 
αντιστόίχως έως τή συζήτήσή τής ως άνω αίτήσής στό Δικαστήριό. 

Η αίτήσή αναστόλής και ακύρωσής περιλαμβάνει μόνό αιτιάσεις πόυ είχαν πρόταθεί με τήν 
πρόδικαστική πρόσφυγή ή αφόρόύν στή διαδικασία ενώπιόν τής Α.Ε.Π.Π. ή τό περιεχόμενό των 
απόφάσεών τής. Η αναθέτόυσα αρχή, εφόσόν ασκήσει τήν αίτήσή τής παρ. 1 τόυ άρθρόυ 372 τόυ ν. 
4412/2016, μπόρεί να πρόβάλει και όψιγενείς ισχυρισμόύς αναφόρικά με τόυς επιτακτικόύς λόγόυς 
δήμόσίόυ συμφέρόντός, όι όπόίόι καθιστόύν αναγκαία τήν άμεσή ανάθεσή τής σύμβασής.63 

Η ως άνω αίτήσή κατατίθεται στό ως αρμόδιό δικαστήριό μέσα σε πρόθεσμία δέκα (10) ήμερών από  
κόινόπόίήσή ή τήν πλήρή γνώσή τής απόφασής ή από τήν παρέλευσή τής πρόθεσμίας για τήν έκδόσή 
τής απόφασής επί τής πρόδικαστικής πρόσφυγής, ενώ ή δικάσιμός για τήν εκδίκασή τής αίτήσής 
ακύρωσής δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ήμερών από τήν κατάθεσή τόυ δικόγράφόυ.64 

Αντίγραφό τής αίτήσής με κλήσή κόινόπόιείται με τή φρόντίδα τόυ αιτόύντός πρός τήν Α.Ε.Π.Π., τήν 
αναθέτόυσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή τήν αίτήσή, και πρός κάθε τρίτό ενδιαφερόμενό, τήν 
κλήτευσή τόυ όπόίόυ διατάσσει με πράξή τόυ ό Πρόεδρός ή ό πρόεδρεύων τόυ αρμόδιόυ Δικαστήρίόυ 
ή Τμήματός έως τήν επόμενή ήμέρα από τήν κατάθεσή τής αίτήσής. Ο αιτών υπόχρεόύται επί πόινή 
απαραδέκτόυ τόυ ενδίκόυ βόήθήματός να πρόβεί στις παραπάνω κόινόπόιήσεις εντός απόκλειστικής 
πρόθεσμίας δύό (2) ήμερών από τήν έκδόσή και τήν παραλαβή τής ως άνω πράξής τόυ Δικαστήρίόυ. 
Εντός απόκλειστικής πρόθεσμίας δέκα (10) ήμερών από τήν ως άνω κόινόπόίήσή τής αίτήσής 
κατατίθεται ή παρέμβασή και διαβιβάζόνται ό φάκελός και όι απόψεις των παθήτικώς 
νόμιμόπόιόύμενων. Εντός τής ίδιας πρόθεσμίας κατατίθενται στό Δικαστήριό και τα στόιχεία πόυ 
υπόστήρίζόυν τόυς ισχυρισμόύς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, ή παρέμβασή κόινόπόιείται με επιμέλεια τόυ παρεμβαίνόντός στα λόιπά μέρή τής δίκής 
εντός δύό (2) ήμερών από τήν κατάθεσή τής, αλλιώς λόγίζεται ως απαράδεκτή. Τό διατακτικό τής 
δικαστικής απόφασής εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ήμερών από τή συζήτήσή τής αίτήσής ή από τήν 
πρόθεσμία για τήν υπόβόλή υπόμνήμάτων. 

Η πρόθεσμία για τήν άσκήσή και ή άσκήσή τής αίτήσής ενώπιόν τόυ αρμόδίόυ δικαστήρίόυ κωλύόυν 
τή σύναψή τής σύμβασής μέχρι τήν έκδόσή τής όριστικής δικαστικής απόφασής, εκτός εάν με 
πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά. Επίσής, ή πρόθεσμία για τήν άσκήσή 
και ή άσκήσή τής αίτήσής κωλύόυν τήν πρόόδό τής διαδικασίας ανάθεσής για χρόνικό διάστήμα 
δεκαπέντε (15) ήμερών από τήν άσκήσή τής αίτήσής, εκτός εάν με τήν πρόσωρινή διαταγή ό αρμόδιός 
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δικαστής απόφανθεί διαφόρετικά65. Για τήν άσκήσή τής αιτήσεως κατατίθεται παράβόλό, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα όριζόμενα στό άρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.   

Αν ό ενδιαφερόμενός δεν αιτήθήκε ή αιτήθήκε ανεπιτυχώς τήν αναστόλή και ή σύμβασή υπόγράφήκε 
και ή εκτέλεσή τής όλόκλήρώθήκε πριν από τή συζήτήσή τής αίτήσής, εφαρμόζεται αναλόγως ή παρ. 2 
τόυ άρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989.  

Αν τό δικαστήριό ακυρώσει πράξή ή παράλειψή τής αναθέτόυσας αρχής μετά τή σύναψή τής σύμβασής, 
τό κύρός τής τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τή σύναψή αυτής είχε ανασταλεί ή διαδικασία 
σύναψής τής σύμβασής. Στήν περίπτωσή πόυ ή σύμβασή δεν είναι άκυρή, ό ενδιαφερόμενός δικαιόύται 
να αξιώσει απόζήμίωσή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στό άρθρό 373 τόυ ν. 4412/2016. 

Με τήν επιφύλαξή των διατάξεων τόυ ν. 4412/2016, για τήν εκδίκασή των διαφόρών τόυ παρόντός 
άρθρόυ εφαρμόζόνται όι διατάξεις τόυ π.δ. 18/1989. 
 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικα  με τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ , ισχυ όυν τα πρόβλεπό μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 τόυ 
α ρθρόυ 105 καθω ς και στό α ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016. 
Τα  ε γγραφα τής συ μβασής  με βα σή τα όπόι α θα εκτελεσθει  τό ε ργό ει ναι τα αναφερό μενα 
παρακα τω. Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας των περιεχόμε νων σε αυτα  ό ρων, ή σειρα  ισχυ ός 
καθόρι ζεται  ως κατωτε ρω:  
  

1. Τό συμφωνήτικό , συμπεριλαμβανόμε νων των παρασχεθεισω ν εξήγή σεων τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, συ μφωνα με τα α ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδι ως ως πρός τόν 
πρόσδιόρισμό  όικόνόμικω ν μεγεθω ν με τις όπόι ες ό ανα δόχός διαμό ρφωσε τήν πρόσφόρα  
τόυ, 
2. Η παρόυ σα Διακή ρυξή. 
3. Η Οικόνόμική  Πρόσφόρα . 
4. Τό Τιμόλό γιό Δήμόπρα τήσής  
5. Η Ειδική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική  Συγγραφή  Υπόχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Πρόδιαγραφε ς και τα  
 Παραρτή ματα τόυς,  
7. Η Τεχνική  Περιγραφή  (Τ.Π.).  
8. Ο Πρόυ πόλόγισμό ς Δήμόπρα τήσής. 
9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες τόυ ε ργόυ.  
10.  Τό εγκεκριμε νό Χρόνόδια γραμμα κατασκευή ς τόυ ε ργόυ.  
 

Τα ανωτε ρω ε γγραφα τής συ μβασής ισχυ όυν, ό πως διαμόρφω θήκαν, με τις συμπλήρωματικε ς 
πλήρόφόρι ες και διευκρινι σεις πόυ παρασχε θήκαν από  τήν αναθε τόυσα αρχή  επι  ό λων των 
ανωτε ρω. 
 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα ε γγραφα τής συ μβασής συντα σσόνται υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα και πρόαιρετικα  

και σε α λλες γλω σσες, συνόλικα  ή  μερικα . Σε περι πτωσή ασυμφωνι ας μεταξυ  των τμήμα των 
των εγγρα φων τής συ μβασής πόυ ε χόυν συνταχθει  σε περισσό τερες γλω σσες, επικρατει  ή 
ελλήνική  ε κδόσή66. Τυχό ν πρόδικαστικε ς πρόσφυγε ς υπόβα λλόνται στήν ελλήνική  γλω σσα. 

6.2.  Οι πρόσφόρε ς και τα περιλαμβανό μενα σε αυτε ς στόιχει α, καθω ς και τα απόδεικτικα  ε γγραφα 
συντα σσόνται στήν ελλήνική  γλω σσα ή  συνόδευ όνται από  επι σήμή μετα φρασή  τόυς στήν 
ελλήνική  γλω σσα.  
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6.3.  Στα αλλόδαπα  δήμό σια ε γγραφα και δικαιόλόγήτικα  εφαρμό ζεται ή Συνθή κή τής Χα γής τής 
5.10.1961, πόυ κυρω θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 
4.2.β) τής παρόυ σας. Τα αλλόδαπα  δήμό σια και ιδιωτικα  ε γγραφα  συνόδευ όνται από  
μετα φρασή  τόυς στήν ελλήνική  γλω σσα επικυρωμε νή ει τε από  πρό σωπό αρμό διό κατα  τις 
διατα ξεις τής εθνική ς νόμόθεσι ας ει τε από  πρό σωπό κατα  νό μό αρμό διό τής χω ρας στήν όπόι α 
ε χει συνταχθει  τό ε γγραφό67 και γι νόνται απόδεκτα  συ μφωνα με τα όριζό μενα, όμόι ως, στό 
α ρθρό 4.2.β) τής παρόυ σας.   

6.4.    Ενήμερωτικα  και τεχνικα  φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα  ή  μή – με ειδικό  τεχνικό  
περιεχό μενό, δήλαδή  ε ντυπα με αμιγω ς τεχνικα  χαρακτήριστικα , ό πως αριθμόυ ς, απόδό σεις σε 
διεθνει ς μόνα δες, μαθήματικόυ ς τυ πόυς και σχε δια, πόυ ει ναι δυνατό ν να διαβαστόυ ν σε κα θε 
γλω σσα και δεν ει ναι απαραι τήτή ή μετα φρασή  τόυς, 68 μπόρόυ ν να υπόβα λλόνται σε α λλή 
γλω σσα, χωρι ς να συνόδευ όνται από  μετα φρασή στήν ελλήνική . 

 

6.5. Η  επικόινωνι α με τήν αναθε τόυσα αρχή , καθω ς και μεταξυ  αυτή ς και τόυ αναδό χόυ, θα γι νόνται 
υπόχρεωτικα  στήν ελλήνική  γλω σσα. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
7.1 Για τή δήμόπρα τήσή τόυ ε ργόυ, τήν εκτε λεσή τής συ μβασής και τήν κατασκευή  τόυ, 

εφαρμό ζόνται όι διατα ξεις των παρακα τω νόμόθετήμα των, ό πως ισχυ όυν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. 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» 69 
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10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. 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), όπως μεταβατικά ισχύουν. 

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

16. 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 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’’,  καθώς και 
η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 
1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )70 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. 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 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). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της με αρ. 166278/2021  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2813 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν στην 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.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-
Δημόσια Έργα». 

30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
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(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
31. της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) ««Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
(B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

   
7.2   Οι σε εκτε λεσή των ανωτε ρω διατα ξεων εκδόθει σες κανόνιστικε ς πρα ξεις71, καθω ς και λόιπε ς 

διατα ξεις πόυ αναφε ρόνται ρήτα  ή  απόρρε όυν από  τα όριζό μενα στα συμβατικα  τευ χή τής 
παρόυ σας καθω ς και τό συ νόλό των διατα ξεων τόυ ασφαλιστικόυ , εργατικόυ , περιβαλλόντικόυ  
και φόρόλόγικόυ  δικαι όυ και γενικό τερα κα θε δια ταξή (Νό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτική  
εγκυ κλιός πόυ διε πει τήν ανα θεσή και εκτε λεσή τόυ ε ργόυ τής παρόυ σας συ μβασής, ε στω και 
αν δεν αναφε ρόνται ρήτα . 

 
7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Τό ε ργό χρήματόδότει ται από  τό Πρό γραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» δυνα μει τής υπ’ αριθμό  

796/2021 από φασής τής Ειδική ς Υπήρεσι ας Διαχει ρισής και Εφαρμόγή ς τόυ Υπόυργει όυ 
Εσωτερικω ν (ΑΔΑ : Ψ9ΩΦ46ΜΤΛ6-ΜΦΧ) 72 

 Τό ε ργό υπό κειται στις κρατή σεις73 πόυ πρόβλε πόνται για τα ε ργα αυτα , 
περιλαμβανόμε νής τής κρα τήσής υ ψόυς 0,07 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής 
Ενιαι ας Ανεξα ρτήτής Αρχή ς Δήμόσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ 3 ν. 
4013/201174, τής κρα τήσής υ ψόυς 0,06 % υπε ρ των λειτόυργικω ν αναγκω ν τής Αρχή ς 
Εξε τασής Πρόδικαστικω ν Πρόσφυγω ν, συ μφωνα με τό α ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, 
τής κρα τήσής 6‰, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 
4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 από φασής τόυ 
Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και Μεταφόρω ν (Β' 2235), τής κρα τήσής 2,5‰ υπε ρ τής 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 από φασής τόυ Υπόυργόυ  Υπόδόμω ν και 
Μεταφόρω ν (Β' 2780), καθω ς και τής κρα τήσής υ ψόυς 0,02% υπε ρ τής ανα πτυξής και 
συντή ρήσής τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συ μφωνα με τό α ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.  

       (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής 
υπουργικής απόφασης). 

 
8.2. Τα γενικα  ε ξόδα, ό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδό χόυ και όι επιβαρυ νσεις από  φό ρόυς, δασμόυ ς 

κ.λ.π. καθόρι ζόνται στό αντι στόιχό α ρθρό τής Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τόν Κυ ριό τόυ Έργόυ.  
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8.3. Οι πλήρωμε ς θα γι νόνται συ μφωνα με τό α ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντι στόιχό 
α ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμή  τόυ εργόλαβικόυ  τιμή ματός θα γι νεται σε EURO. 

 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθε τόυσα αρχή 75 τήρω ντας τις αρχε ς τής ι σής μεταχει ρισής και τής διαφα νειας, ζήτα  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες όικόνόμικόυ ς φόρει ς, ό ταν όι πλήρόφόρι ες ή  ή τεκμήρι ωσή πόυ πρε πει να 
υπόβα λλόνται ει ναι ή  εμφανι ζόνται ελλιπει ς ή  λανθασμε νες, συμπεριλαμβανόμε νων εκει νων στό ΕΕΕΣ, 
ή  ό ταν λει πόυν συγκεκριμε να ε γγραφα, να υπόβα λλόυν, να συμπλήρω νόυν, να απόσαφήνι ζόυν ή  να 
όλόκλήρω νόυν τις σχετικε ς πλήρόφόρι ες ή  τεκμήρι ωσή, εντό ς πρόθεσμι ας ό χι μικρό τερής των δε κα 
(10) ήμερω ν και ό χι μεγαλυ τερής των ει κόσι (20) ήμερω ν από  τήν ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής σε αυτόυ ς 
τής σχετική ς πρό σκλήσής, με σω τής λειτόυργικό τήτας « Επικόινωνι α» τόυ υπόσυστή ματός, συ μφωνα 
με τα ειδικό τερα όριζό μενα στις διατα ξεις των α ρθρων  102 και 103  τόυ ν. 4412/2016. 
Η συμπλή ρωσή ή  ή απόσαφή νισή ζήτει ται και γι νεται απόδεκτή  υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι δεν 
τρόπόπόιει ται ή πρόσφόρα  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α και ό τι αφόρα  σε στόιχει α ή  δεδόμε να, των όπόι ων 
ει ναι αντικειμενικα  εξακριβω σιμός ό πρόγενε στερός χαρακτή ρας σε σχε σή με τό πε ρας τής 
καταλήκτική ς πρόθεσμι ας παραλαβή ς πρόσφόρω ν. Τα ανωτε ρω ισχυ όυν κατ΄ αναλόγι αν και για τυχό ν 
ελλει πόυσες δήλω σεις, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι βεβαιω νόυν γεγόνό τα αντικειμενικω ς εξακριβω σιμα.76 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
 
Για τήν παρόυ σα διαδικασι α ε χει εκδόθει  ή από φασή με αρ. πρωτ.  20468/16-12-2021 για τήν ανα λήψή 
υπόχρε ωσής/ε γκρισή δε σμευσής πι στωσής για τό όικόνόμικό  ε τός 2021 και με αρ. 960 καταχω ρήσή 
στό βιβλι ό εγκρι σεων και εντόλω ν πλήρωμή ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρω νεται και ό αριθμό ς τής από φασής 
ε γκρισής τής πόλυετόυ ς ανα λήψής σε περι πτωσή πόυ ή δαπα νή εκτει νεται σε περισσό τερα τόυ ενό ς 
όικόνόμικα  ε τή, συ μφωνα με τό α ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).77  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τι τλός τόυ ε ργόυ ει ναι:  
 « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α'». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο πρόυ πόλόγισμό ς δήμόπρα τήσής τόυ ε ργόυ ανε ρχεται σε78 2.246.000,00 Ευρώ και 
αναλυ εται σε: 
Δαπα νή Εργασιω ν 1.577.433,40 Ευρώ 
Γενικα  ε ξόδα και Όφελός εργόλα βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 283.938,01 Ευρώ 
Απρό βλεπτα79 (πόσόστόυ  15% επι  τής δαπα νής εργασιω ν και τόυ κόνδυλι όυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
279.205,71 Ευρώ, πόυ αναλω νόνται συ μφωνα με τόυς ό ρόυς τόυ α ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) 
τόυ ν. 4412/2016.  
Απόλόγιστικα  89.300,00 Ευρώ, 
Γ.Ε. & Όφελός Απόλόγιστικω ν εργασιω ν 16.074,00 Ευρώ,  
Στό ανωτε ρω πόσό  πρόβλε πεται αναθεω ρήσή στις τιμε ς πόσόυ  48,88 Ευρώ συ μφωνα με 
τό α ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016. 
ΦΠΑ 24% 539.040,00 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)80 
 
Ρή τρα πρό σθετής καταβόλή ς (πριμ), (εφό σόν πρόβλε πεται),  συ μφωνα με τό α ρθρό 149 
τόυ ν. 4412/2016 και τό α ρθρό 16 τής παρόυ σας. 
 
Η παρόυ σα συ μβασή δεν υπόδιαιρει ται σε τμή ματα και ανατι θεται ως ενιαι ό συ νόλό για 
τόυς ακό λόυθόυς λό γόυς :81  
Στό πλαι σιό  των δρα σεων αντικατα στασής πεπαλαιωμε νων αγωγω ν υ δρευσής, όι εργασι ες 
πόυ θα εκτελεστόυ ν ει ναι εκσκαφε ς πόυ απαιτόυ νται για τήν όλόκλή ρωσή τόυ ε ργόυ τόυ 
τι τλόυ δήλ. εκσκαφε ς για τήν κατασκευή  τα φρων, αγωγω ν, φρεατι ων, όδόστρωσι ας, 
εξυγια νσεως τόυ εδα φόυς, τεχνικω ν ε ργων, όικόδόμικω ν εργασιω ν και κα θε ει δόυς 
συμπλήρωματικε ς εκσκαφε ς όπόιωνδή πότε διαστα σεων πόυ θα κριθόυ ν απαραι τήτες, όι 
όπόι ες  όι όπόι ες εκτελόυ νται ως αδιαι ρετό τμή μα τής υπό  εκτε λεσή συ μβασής. 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
Τό ε ργό αφόρα  : 
Ι. Στήν αντικατα στασή πεπαλαιωμε νων αγωγω ν υ δρευσής τόυ Δήμότικόυ  δικτυ όυ 
υ δρευσής σε δια φόρες περιόχε ς τής Διόικήτική ς Περιφε ρειας τόυ Δή μόυ Κρωπι ας και 
συγκεκριμε να τις περιόχε ς Κιτσι όυ, Σκα ρπιζα, Χατζή ρια-Λαμπρικα ς, Βιόμήχανική  περιόχή  
Κόρωπι όυ Βα ρής, και Καρελλα ς. Από  τήν περιόχή  αυτή  εξαιρε θήκαν τα τμή ματα πόυ 
βρι σκόνται σε πιθανε ς δασικε ς περιόχε ς, όπό τε στις περιόχε ς αυτε ς δεν θα κατασκευαστει  
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δι κτυό υ δρευσής. 
II. Στήν τόπόθε τήσή εκκενωτω ν σε δια φόρα σήμει α. 
III. Στήν τόπόθε τήσή αερεξαγωγω ν διπλή ς ενε ργειας σε δια φόρα σήμει α των 
δικτυ ων για τήν πρόστασι α αυτω ν αλλα  και τήν ευ ρυθμή λειτόυργι α τόυς. 
IV. Στήν τόπόθε τήσή νε ων πυρόσβεστικω ν κρόυνω ν (υδρόστό μια Πυρόσβεστική ς 
Υπήρεσι ας) διαμε τρόυ συ νδεσής DN80 και 2 παρόχω ν 2.5’’ ε καστό. 
 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνόλική  πρόθεσμι α εκτε λεσής τόυ ε ργόυ, όρι ζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες από  τήν ήμε ρα 
υπόγραφή ς τής συ μβασής82 
Αναλυτικό τερα στόιχει α για τις πρόθεσμι ες  τόυ ε ργόυ αναφε ρόνται στήν Ε.Σ.Υ.  
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλόγή  τόυ Αναδό χόυ, θα γι νει συ μφωνα με τήν «ανόικτή  διαδικασι α» τόυ α ρθρόυ 

27 τόυ ν. 4412/2016 και υπό  τις πρόυ πόθε σεις τόυ νό μόυ αυτόυ .  
  
13.2 Η όικόνόμική  πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων, θα συνταχθει  και υπόβλήθει  συ μφωνα 

με τα όριζό μενα στό α ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθω ς και στήν παρ. 3.5 
περ. γ ε ως στ τής παρόυ σας.  

 .  
13.3  Κα θε πρόσφε ρων μπόρει  να υπόβα λει μό νό μι α πρόσφόρα . 83 
  
13.4  Δεν επιτρε πεται ή υπόβόλή  εναλλακτικω ν πρόσφόρω ν.84 
 
13.5 Δε γι νόνται δεκτε ς πρόσφόρε ς για με ρός τόυ αντικειμε νόυ τής συ μβασής. 
 
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτή ριό για τήν ανα θεσή τής συ μβασής ει ναι ή πλε όν συμφε ρόυσα από  όικόνόμική  α πόψή 
πρόσφόρα  μό νό βα σει τιμή ς (χαμήλό τερή τιμή ). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για τήν συμμετόχή  στόν διαγωνισμό  απαιτει ται ή κατα θεσή από  τόυς συμμετε χόντες 

όικόνόμικόυ ς φόρει ς, κατα  τόυς ό ρόυς τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016, 
εγγυήτική ς επιστόλή ς συμμετόχή ς, πόυ ανε ρχεται στό πόσό  των σαρα ντα τεσσα ρων 
χιλια δων εννιακόσι ων ει κόσι ευρω  (44.920,00 €) 85. 

 
 Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή εγγυ ήσή συμμετόχή ς περιλαμβα νει 

και τόν ό ρό ό τι ή εγγυ ήσή καλυ πτει τις υπόχρεω σεις ό λων των όικόνόμικω ν φόρε ων 
πόυ συμμετε χόυν στήν ε νωσή. 

  
15.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς συμμετόχή ς περιλαμβα νόυν, συ μφωνα με τό α ρθρό 72 παρ. 

12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελα χιστόν τα ακό λόυθα στόιχει α:  
 α) τήν ήμερόμήνι α ε κδόσής, 
 β) τόν εκδό τή, 
 γ) τήν αναθε τόυσα αρχή  ή  τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  τό φόρε α κατασκευή ς τόυ ε ργόυ  
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, πρός τόν όπόι ό απευθυ νόνται, 
 δ) τόν αριθμό  τής εγγυ ήσής, 
 ε) τό πόσό  πόυ καλυ πτει ή εγγυ ήσή, 
 στ) τήν πλή ρή επωνυμι α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευ θυνσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α υπε ρ 

τόυ όπόι όυ εκδι δεται ή εγγυ ήσή (στήν περι πτωσή ε νωσής αναγρα φόνται ό λα τα 
παραπα νω για κα θε με λός τής ε νωσής), 
ζ) τόυς ό ρόυς ό τι: αα) ή εγγυ ήσή παρε χεται ανε κκλήτα και ανεπιφυ λακτα, ό δε 
εκδό τής παραιτει ται τόυ δικαιω ματός τής διαιρε σεως και τής διζή σεως, και ββ) ό τι σε 
περι πτωσή κατα πτωσής αυτή ς, τό πόσό  τής κατα πτωσής υπό κειται στό εκα στότε 
ισχυ όν τε λός χαρτόσή μόυ. (Η υπόπερ. αα΄ δεν εφαρμό ζεται για τις εγγυή σεις πόυ 
παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων).  

 ή) τα στόιχει α τής διακή ρυξής ( αριθμό ς, ε τός, τι τλός ε ργόυ ) και τήν  καταλήκτική  
ήμερόμήνι α υπόβόλή ς πρόσφόρω ν, 

 θ) τήν ήμερόμήνι α λή ξής ή  τόν χρό νό ισχυ ός τής εγγυ ήσής,  
 ι) τήν ανα λήψή υπόχρε ωσής από  τόν εκδό τή τής εγγυ ήσής να καταβα λει τό πόσό  τής 

εγγυ ήσής όλικα  ή  μερικα  εντό ς πε ντε (5) ήμερω ν μετα  από  απλή  ε γγραφή ειδόπόι ήσή 
εκει νόυ πρός τόν όπόι ό απευθυ νεται. 

 
15.3 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς πρε πει να ισχυ ει τόυλα χιστόν για τρια ντα (30) ήμε ρες μετα  τή 

λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 19 τής παρόυ σας, ή τόι με χρι 
27/03/2023, α λλως ή πρόσφόρα  απόρρι πτεται. Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή 
λή ξή τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν, πριν τή λή ξή 
τόυς, τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς και τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς.  

 
15.4 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς καταπι πτει, αν ό πρόσφε ρων: 

• απόσυ ρει τήν πρόσφόρα  τόυ κατα  τή δια ρκεια ισχυ ός αυτή ς,  
• παρε χει, εν γνω σει τόυ, ψευδή  στόιχει α ή  πλήρόφόρι ες πόυ αναφε ρόνται στό 

α ρθρό 22  
• δεν πρόσκόμι σει εγκαι ρως τα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας 

δικαιόλόγήτικα  

• στις περιπτω σεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ α ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περι  
πρό σκλήσής για υπόβόλή  δικαιόλόγήτικω ν από  τόν πρόσωρινό  ανα δόχό, αν, 
κατα  τόν ε λεγχό των παραπα νω δικαιόλόγήτικω ν, συ μφωνα με τα α ρθρό 4.2 τής 
παρόυ σας, διαπιστωθει  ό τι τα στόιχει α πόυ δήλω θήκαν στό ΕΕΕΣ ει ναι εκ 
πρόθε σεως απατήλα , ή  ό τι ε χόυν υπόβλήθει  πλαστα  απόδεικτικα  στόιχει α, ή  αν, 
από  τα παραπα νω δικαιόλόγήτικα  πόυ πρόσκόμι σθήκαν νόμι μως και 
εμπρόθε σμως, δεν απόδεικνυ εται ή μή συνδρόμή  των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ 
α ρθρόυ 18 ή  ή πλή ρωσή μιας ή  περισσό τερων από  τις απαιτή σεις των,  

• δεν πρόσε λθει εγκαι ρως για υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ . 
• υπόβα λει μή κατα λλήλή πρόσφόρα  με τήν ε ννόια τής περ. 46 τής παρ. 1 τόυ 

α ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016 
• δεν ανταπόκριθει  στή σχετική  πρό σκλήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς εντό ς τής 

πρόβλεπό μενής, στό α ρθρό 4.1 (ή) πρόθεσμι ας και δεν υπόβα λλει εξήγή σεις, σε 
περι πτωσή ασυνή θιστα χαμήλή ς πρόσφόρα ς,86 
 

  
15.5  Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόν ανα δόχό με τήν πρόσκό μισή τής εγγυ ήσής  
 καλή ς εκτε λεσής. 
 Η εγγυ ήσή συμμετόχή ς επιστρε φεται στόυς λόιπόυ ς πρόσφε ρόντες, συ μφωνα με τα 

ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 72 τόυ ν. 4412/201687. 
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16.1 ΔΕΝ    προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 88  
 
16.2  Για τήν ταχυ τερή, σε σχε σή με τή συμβατική  πρόθεσμι α, εκτε λεσής τόυ παρό ντός ε ργόυ (ή  τόυ 
τμή ματό ς τόυ ……………………. σε περι πτωσή υπόδιαι ρεσής τής συ μβασής σε τμή ματα) πρόβλε πεται  ή 
χόρή γήσή πρό σθετής καταβόλή ς (πριμ) στόν Ανα δόχό πόσόστόυ  1,00% 89  επι  τής τής αρχική ς 
συμβατική ς αξι ας, μή συμπεριλαμβανόμε νόυ τόυ ΦΠΑ, εφό σόν ό χρό νός παρα δόσής τόυ ε ργόυ (ή  τόυ 
τμή ματός….σε περι πτωσή υπόδιαι ρεσής τής συ μβασής σε τμή ματός) ει ναι μικρό τερός κατα  δε κα τόις 
εκατό  (10%) τόυ πρόβλεπό μενόυ στή συ μβασή.   
 
16.3  Στήν περι πτωσή αυτή ν, για τήν πλήρωμή  τής πρό σθετής καταβόλή ς απαιτει ται ή πρόήγόυ μενή 
ε κδόσή από φασής τόυ αρμό διόυ απόφαινόμε νόυ όργα νόυ, μετα  από  γνω μή τόυ αρμό διόυ τεχνικόυ  
συμβόυλι όυ, ή τόι τής αναθε τόυσας αρχή ς και, σε περι πτωσή πόυ δεν υπα ρχει, τόυ τεχνικόυ  συμβόυλι όυ 
τής Γενική ς Γραμματει ας Υπόδόμω ν.  

 
16.4 Η πρό σθετή καταβόλή  καταβα λλεται με τήν εμπρό θεσμή όλόκλή ρωσή τόυ συμβατικόυ  
αντικειμε νόυ. Η πρό σθετή καταβόλή  θεωρει ται συμπλήρωματικό  εργόλαβικό  αντα λλαγμα, εγκρι νεται 
αναλό γως, ως τρόπόπόι ήσή τής συ μβασής, βα σει τής περ. α’ τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 132 τόυ ν. 
4412/2016 και περιλαμβα νεται σε ειδικό  λόγαριασμό , πόυ υπόβα λλει ό ανα δόχός μετα  τήν ε κδόσή 
βεβαι ωσής περα τωσής εργασιω ν και τήν αναγραφή  σε αυτή  τής ταχυ τερής εκτε λεσής τόυ ε ργόυ 
συ μφωνα με τόυς ειδικό τερόυς ό ρόυς των εγγρα φων τής συ μβασής. 

 
16.5 Οι απόφα σεις για παρατα σεις πρόθεσμιω ν ρυθμι ζόυν κα θε θε μα, πόυ σχετι ζεται με τήν πρό σθετή 
αυτή  καταβόλή  και ιδιαι τερα, αν μετατι θεται, μερικα  ή  όλικα , ό κρι σιμός, για τήν πρό σθετή καταβόλή , 
χρό νός, με σαφή  και εμπεριστατωμε νή αιτιόλόγι α, πρόκειμε νόυ να δικαιόυ ται ό ανα δόχός πρό σθετή 
αμόιβή , κατα  τα όριζό μενα ανωτε ρω,, υπό  τόν ό ρό ό ανα δόχός να ει ναι πλή ρως ανυπαι τιός για τις 
χόρήγήθει σες παρατα σεις. 
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για τήν υπόγραφή  τής συ μβασής απαιτει ται ή παρόχή  εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής, συ μφωνα 
με τό α ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υ ψός τής όπόι ας καθόρι ζεται σε πόσόστό   5%  επι  τής 
εκτιμω μενής αξι ας τής συ μβασής (ή  τόυ τμή ματός τής συ μβασής, σε περι πτωσή υπόδιαι ρεσής σε 
τμή ματα), χωρι ς να συμπεριλαμβα νόνται τα δικαιω ματα πρόαι ρεσής, χωρι ς Φ.Π.Α. και 
κατατι θεται με χρι και τήν υπόγραφή  τόυ συμφωνήτικόυ 90 . 

Σε περι πτωσή τρόπόπόι ήσής τής συ μβασής κατα  τό α ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόι α 
συνεπα γεται αυ ξήσή τής συμβατική ς αξι ας, ή αναθε τόυσα αρχή  όφει λει να απαιτει  από  τόν 
ανα δόχό να καταθε σει, με χρι και τήν υπόγραφή  τής τρόπόπόιήμε νής συ μβασής, συμπλήρωματική  
εγγυ ήσή τό υ ψός τής όπόι ας ανε ρχεται σε πόσόστό  5% επι  τόυ πόσόυ  τής αυ ξήσής τής αξι ας τής 
συ μβασής, χωρι ς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής περιλαμβα νόυν κατ’ ελα χιστόν τα αναφερό μενα στήν 
παρα γραφό 15.2 τής παρόυ σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρό σθετα, τόν αριθμό  και τόν τι τλό τής 
σχετική ς συ μβασής . 
 
Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής τής συ μβασής καλυ πτει συνόλικα  και χωρι ς διακρι σεις τήν εφαρμόγή  
ό λων των ό ρων τής συ μβασής και κα θε απαι τήσή τής αναθε τόυσας αρχή ς ή  τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ 
ε ναντι τόυ αναδό χόυ. 

Ο χρό νός ισχυ ός τής εγγυ ήσής καλή ς εκτε λεσής πρε πει να ει ναι μεγαλυ τερός κατα  τρεις (3) 
τόυλα χιστόν μή νες από  τό α θρόισμα τής συμβατική ς πρόθεσμι ας, τής όριακή ς πρόθεσμι ας και τόυ 
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χρό νόυ υπόχρεωτική ς συντή ρήσής τόυ ε ργόυ, συ μφωνα με τό α ρθρό 171 τόυ ν. 4412 και τα 
ε γγραφα τής παρόυ σας συ μβασής. 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής καταπι πτει υπε ρ τής αναθε τόυσας αρχή ς, στήν περι πτωσή 
παρα βασής από  τόν ανα δόχό των ό ρων τής συ μβασής, ό πως αυτή  ειδικό τερα όρι ζει.  

Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς καλή ς εκτε λεσής, καταπι πτόυν με αιτιόλόγήμε νή από φασή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς, ή όπόι α εκδι δεται μετα  από  πρόήγόυ μενή εισή γήσή τής Διευθυ νόυσας 
Υπήρεσι ας.91 

Ειδικα , σε περι πτωσή όριστικόπόι ήσής τής από φασής ε κπτωσής τόυ αναδό χόυ, τό συ νόλό των 
εγγυή σεων για τήν καλή  εκτε λεσή τόυ ε ργόυ, καταπι πτει υπε ρ τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ, ως ειδική  
πόινική  ρή τρα, και κατα  με γιστό με χρι τό υπόλειπό μενό πρός κατασκευή  πόσό  τής συ μβασής και 
εφό σόν λήφθει  υπό ψή πρός επιστρόφή  αρνήτικό ς λόγαριασμό ς.92 

Η εγγυ ήσή καλή ς εκτε λεσής, ό πως αυτή  διαμόρφω θήκε κατό πιν τρόπόπόιή σεων τής συ μβασής, 
κατα  τό α ρθρό 132 τόυ ν. 4412/2016, μειω νεται αμε σως μετα  από  τήν ε γκρισή τής τελική ς 
επιμε τρήσής από  τή διευθυ νόυσα υπήρεσι α, κατα  πόσόστό  εβδόμή ντα τόις εκατό  (70%) τής 
συνόλική ς αξι ας.93  

Τό συ νόλό των εγγυή σεων καλή ς εκτε λεσής επιστρε φεται χωρι ς καθυστε ρήσή, αμε σως μετα  από  
τήν ε γκρισή τόυ πρωτόκό λλόυ παραλαβή ς και τήν ε γκρισή τόυ τελικόυ  λόγαριασμόυ  τόυ ε ργόυ. 

 

17.2 Εγγυ ήσή καλή ς λειτόυργι ας 

..........................................94 

 

17. 3 Οι κρατή σεις τής παρ. 12 τόυ α ρθρόυ 152 τόυ ν. 4412/2016, περι  λόγαριασμω ν και 
πιστόπόιή σεων, μπόρει  να αντικατασταθόυ ν όπότεδή πότε από  τόν ανα δόχό, μερικα  ή  όλικα , με 
ισό πόσή εγγυήτική  επιστόλή . Οι εγγυή σεις αυτε ς περιόρι ζόνται κατα  πόσόστό  πε ντε τόις εκατό  
(5%) επι  τής αξι ας των εργασιω ν πόυ περιλαμβα νόνται στις υπόβεβλήμε νες στήν υπήρεσι α 
επιμετρή σεις. Η μει ωσή απόφασι ζεται από  τή διευθυ νόυσα υπήρεσι α, υ στερα από  αι τήσή τόυ 
αναδό χόυ, ή όπόι α συνόδευ εται από  ειδικό  απόλόγισμό  των εργασιω ν των όπόι ων ε χόυν 
υπόβλήθει  όι επιμετρή σεις.95 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δόνται από  πιστωτικα  ή  
χρήματόδότικα  ιδρυ ματα ή  ασφαλιστικε ς επιχειρή σεις κατα  τήν ε ννόια των περιπτω σεων β΄ και 
γ΄ τής παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυ ν νό μιμα στα κρα τή- με λή 
τής Ένωσής ή  τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ ή  στα κρα τή-με ρή τής ΣΔΣ και ε χόυν, 
συ μφωνα με τις ισχυ όυσες διατα ξεις, τό δικαι ωμα αυτό . Μπόρόυ ν, επι σής, να εκδι δόνται από  τό 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  να παρε χόνται με γραμμα τιό τόυ Ταμει όυ Παρακαταθήκω ν και Δανει ων με 

παρακατα θεσή σε αυτό  τόυ αντι στόιχόυ χρήματικόυ  πόσόυ .96 Αν συσταθει  παρακαταθή κή με 
γραμμα τιό παρακατα θεσής χρεόγρα φων στό Ταμει ό Παρακαταθήκω ν και Δανει ων, τα 
τόκόμερι δια ή  μερι σματα πόυ λή γόυν κατα  τή δια ρκεια τής εγγυ ήσής επιστρε φόνται μετα  τή λή ξή 
τόυς στόν υπε ρ όυ ή εγγυ ήσή όικόνόμικό  φόρε α.  
 
 
17.Α.2 Οι εγγυήτικε ς επιστόλε ς εκδι δόνται κατ’ επιλόγή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α/αναδό χόυ από  
ε να ή  περισσό τερόυς εκδό τες τής παραπα νω παραγρα φόυ, ανεξαρτή τως τόυ υ ψόυς των.   
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους97.  
 
 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρω ν98 όρι ζεται ή 
25/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
31/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

 

Αν, για λό γόυς ανωτε ρας βι ας ή  για τεχνικόυ ς λό γόυς δεν διενεργήθει  ή απόσφρα γισή κατα  τήν 
όρισθει σα ήμε ρα ή  αν με χρι τή με ρα αυτή  δεν ε χει υπόβλήθει  καμι α πρόσφόρα , ή απόσφρα γισή και ή 
καταλήκτική  ήμερόμήνι α αντι στόιχα μετατι θενται σε όπόιαδή πότε α λλή ήμε ρα, με από φασή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς. Η από φασή αυτή  κόινόπόιει ται  στόυς πρόσφε ρόντες, με σω τής 
λειτόυργικό τήτας “Επικόινωνι α”,  πε ντε (5) τόυλα χιστόν εργα σιμες ήμε ρες πριν τή νε α ήμερόμήνι α,  
και αναρτα ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς, εφό σόν διαθε τει, καθω ς και 
στόν ειδικό , δήμό σια πρόσβα σιμό, χω ρό “ήλεκτρόνικόι  διαγωνισμόι ” τής πυ λής 
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νε α αυτή  ήμερόμήνι α δεν καταστει  δυνατή  ή 
απόσφρα γισή των πρόσφόρω ν ή  δεν υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, μπόρει  να όρισθει  και νε α ήμερόμήνι α, 
εφαρμόζόμε νων κατα  τα λόιπα  των διατα ξεων των δυ ό πρόήγόυ μενων εδαφι ων. Σε περι πτωσή πόυ 
και στή νε α αυτή  ήμερόμήνι α δεν καταστει  δυνατή  ή απόσφρα γισή των πρόσφόρω ν ή  δεν 
υπόβλήθόυ ν πρόσφόρε ς, διεξα γεται νε α διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής για τό εν λό γω 
ε ργό με τήν εκ νε όυ τή ρήσή ό λων των διατυπω σεων δήμόσιό τήτας πόυ πρόβλε πόνται στις 
διατα ξεις τόυ παρό ντός (επαναλήπτικό ς διαγωνισμό ς, συ μφωνα με τις διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 98 
παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κα θε υπόβαλλό μενή πρόσφόρα  δεσμευ ει τόν συμμετε χόντα στόν διαγωνισμό  κατα  τή δια ταξή τόυ 
α ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για δια στήμα 13 μήνω ν99, από  τήν ήμερόμήνι α λή ξής τής πρόθεσμι ας 
υπόβόλή ς των πρόσφόρω ν.  

19.2 Πρόσφόρα  πόυ όρι ζει χρό νό ισχυ ός μικρό τερό από  αυτό ν πόυ πρόβλε πεται στό παρό ν 
απόρρι πτεται ως μή κανόνική 100. 
 

19.3 Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει , πριν τή λή ξή τόυ χρό νόυ ισχυ ός τής πρόσφόρα ς, να ζήτα  από  
τόυς πρόσφε ρόντες να παρατει νόυν τή δια ρκεια ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς και τής εγγυ ήσής 
συμμετόχή ς. κατ’ ανω τατό ό ριό για χρόνικό  δια στήμα ι σό με τό πρόβλεπό μενό στήν παρ. 19.1 .  
Μετα  από  τή λή ξή και τόυ παραπα νω ανω τατόυ χρόνικόυ  όρι όυ παρα τασής ισχυ ός τής 
πρόσφόρα ς, τα απότελε σματα τής παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσής ματαιω νόνται, εκτό ς αν ή 
αναθε τόυσα αρχή  κρι νει, κατα  περι πτωσή, αιτιόλόγήμε να, ό τι ή συνε χισή τής διαδικασι ας 
εξυπήρετει  τό δήμό σιό συμφε ρόν, όπό τε όι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ συμμετε χόυν στή διαδικασι α 
μπόρόυ ν να επιλε ξόυν να παρατει νόυν τήν πρόσφόρα  τόυς, εφό σόν τόυς ζήτήθει  πριν από  τήν 
πα ρόδό τόυ ανωτε ρω ανω τατόυ όρι όυ παρα τασής τής πρόσφόρα ς τόυς. Η διαδικασι α ανα θεσής 
συνεχι ζεται με ό σόυς παρε τειναν τις πρόσφόρε ς τόυς και απόκλει όνται όι λόιπόι  όικόνόμικόι  
φόρει ς. 
 
19.4 Αν λή ξει ό χρό νός ισχυ ός των πρόσφόρω ν και δεν ζήτήθει  παρα τασή τής πρόσφόρα ς, ή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αναθε τόυσα αρχή  δυ ναται, με αιτιόλόγήμε νή από φασή  τής, εφό σόν ή εκτε λεσή τής συ μβασής 
εξυπήρετει  τό δήμό σιό συμφε ρόν, να ζήτή σει, εκ των υστε ρων, από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ 
συμμετε χόυν στή διαδικασι α να παρατει νόυν τόν χρό νό ισχυ ός τής πρόσφόρα ς τόυς,  καθω ς και 
τής εγγυ ήσής συμμετόχή ς, όπό τε ή διαδικασι α συνεχι ζεται με τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς, όι όπόι όι 
πρόε βήσαν στις ανωτε ρω ενε ργειες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρόυ σα Διακή ρυξή αναρτή θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα τής παρόύσας διαδικασίας δήμόσιας σύμβασής καταχωρήθήκαν στό σχετικό 
ήλεκτρόνικό χώρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόσια Έργα με Συστήμικό Αύξόντα Αριθμό:  186217 και 
αναρτήθήκαν στή Διαδικτυακή Πύλή (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
 
3. Στήν ιστόσελι δα τής αναθε τόυσας αρχή ς (www.koropi.gr), αναρτα ται σχετική  ενήμε ρωσή, 
συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 2 τής παρόυ σας .  
 
4. Περι λήψή τής παρόυ σας Διακή ρυξής δήμόσιευ εται στόν Ελλήνικό  Τυ πό101, συ μφωνα με τό 
α ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτα ται στό πρό γραμμα “Διαυ γεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα ε ξόδα των εκ τής κει μενής νόμόθεσι ας απαραι τήτων δήμόσιευ σεων τής περι λήψής τής δήμόπρασι ας 
στήν όπόι α αναδει χθήκε ανα δόχός, βαρυ νόυν τόν ι διό και εισπρα ττόνται με τόν πρω τό λόγαριασμό  
πλήρωμή ς τόυ ε ργόυ.  Τα ε ξόδα δήμόσιευ σεων των τυχό ν πρόήγόυ μενων διαγωνισμω ν για τήν ανα θεσή 
τόυ ι διόυ ε ργόυ, καθω ς και τα ε ξόδα των μή απαραι τήτων εκ τόυ νό μόυ δήμόσιευ σεων βαρυ νόυν τήν 
αναθε τόυσα αρχή  και καταβα λλόνται από  τις πιστω σεις τόυ ε ργόυ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η συ μβασή ανατι θεται βα σει τόυ κριτήρι όυ τόυ α ρθρόυ 14 τής παρόυ σας, σε πρόσφε ρόντα ό όπόι ός 
δεν απόκλει εται από  τή συμμετόχή  βα σει τής παρ. Α τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας και πλήρόι  τα 
κριτή ρια επιλόγή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ α ρθρόυ 22 τής παρόυ σας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαι ωμα συμμετόχή ς ε χόυν φυσικα  ή  νόμικα  πρό σωπα, ή  ενω σεις αυτω ν 102   πόυ 
δραστήριόπόιόυ νται στις κατήγόρι ες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων (για 
αγωγούς υπό πίεση) και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 103 και πόυ ει ναι εγκατεστήμε να σε104: 
α) σε κρα τός-με λός τής Ένωσής, 
β) σε κρα τός-με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή δήμό σια 
συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7105 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ σχετικόυ  
με τήν Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, καθω ς και 
δ) σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν στήν περι πτωσή γ΄ τής παρόυ σας παραγρα φόυ και ε χόυν 
συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων 
συμβα σεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα 
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, 
τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης106. 
 
21.2 Οικόνόμικό ς φόρε ας συμμετε χει ει τε μεμόνωμε να ει τε ως με λός ε νωσής107, 
 
21.3 Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων συμμετε χόυν υπό  τόυς ό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ α ρθρόυ 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  τόυ α ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτει ται από  τις εν λό γω ενω σεις να περιβλήθόυ ν συγκεκριμε νή νόμική  μόρφή  για τήν υπόβόλή  
πρόσφόρα ς. Σε περι πτωσή πόυ ή ε νωσή αναδειχθει  ανα δόχός ή νόμική  τής μόρφή  πρε πει να ει ναι 
τε τόια πόυ να εξασφαλι ζεται ή υ παρξή ενό ς και μόναδικόυ  φόρόλόγικόυ  μήτρω όυ για τήν ε νωσή (πχ 
κόινόπραξι α). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμόνωμε νόι πρόσφε ρόντες πρε πει να ικανόπόιόυ ν ό λα τα κριτή ρια πόιότική ς επιλόγή ς.  

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ισχυ όυν τα εξή ς : 

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, αυτε ς θα πρε πει να ικανόπόιόυ νται από  
κα θε με λός τής ε νωσής  

- αναφόρικα  με τις απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Β τής παρόυ σας, κα θε με λός τής ε νωσής θα πρε πει να 
ει ναι εγγεγραμμε νό στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρω ό, συ μφωνα με τα ειδικό τερα στό ως α νω α ρθρό, 
τόυλα χιστόν σε μια από  τις κατήγόρι ες πόυ αφόρα  στό υπό  ανα θεσή ε ργό. Περαιτε ρω, αθρόιστικα  
πρε πει να καλυ πτόνται ό λες όι κατήγόρι ες τόυ ε ργόυ.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κα θε πρόσφε ρων αποκλείεται από  τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α συ ναψής συ μβασής, 
εφό σόν συντρε χει στό πρό σωπό  τόυ (αν πρό κειται για μεμόνωμε νό φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό) ή  σε 
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ε να από  τα με λή τόυ (αν πρό κειται περι  ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων) ε νας από  τόυς λό γόυς των 
παρακα τω περιπτω σεων: 

22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρός τόυ αμετα κλήτή108 καταδικαστική  από φασή για ε να από  τα ακό λόυθα  
εγκλή ματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ό πως αυτή  όρι ζεται στό α ρθρό 2 τής από φασής-πλαι σιό 
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 24ής Οκτωβρι όυ 2008, για τήν καταπόλε μήσή τόυ όργανωμε νόυ 
εγκλή ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλή ματα τόυ α ρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυ  Κω δικα 
(εγκλήματική  όργα νωσή), 

β) ενεργητική δωροδοκία, ό πως όρι ζεται στό α ρθρό 3 τής συ μβασής περι  τής καταπόλε μήσής τής 
δωρόδόκι ας, στήν όπόι α ενε χόνται υπα λλήλόι των Ευρωπαι κω ν Κόινότή των ή  των κρατω ν-μελω ν τής 
Ένωσής (ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρ. 1 τόυ α ρθρόυ 2 τής από φασής-πλαι σιό 
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ τής 22ας Ιόυλι όυ 2003, για τήν καταπόλε μήσή τής δωρόδόκι ας στόν 
ιδιωτικό  τόμε α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω ς και ό πως όρι ζεται στό εθνικό  δι καιό τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α, και τα εγκλή ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α πόλιτικω ν πρόσω πων), 236 
(δωρόδόκι α υπαλλή λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α δικαστικω ν λειτόυργω ν), 237Α παρ. 2 (εμπόρι α 
επιρρόή ς – μεσα ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκι α στόν ιδιωτικό  τόμε α) τόυ Πόινικόυ  Κω δικα, 

γ) απάτη, εις βα ρός των όικόνόμικω ν συμφερό ντων τής Ένωσής κατα  τήν ε ννόια των α ρθρων 3 και 4 
τής Οδήγι ας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 5ής Ιόυλι όυ 2017 
σχετικα  με τήν καταπόλε μήσή, με σω τόυ πόινικόυ  δικαι όυ, τής απα τής εις βα ρός των όικόνόμικω ν 
συμφερό ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλή ματα των α ρθρων 159Α (δωρόδόκι α 
πόλιτικω ν πρόσω πων), 216 (πλαστόγραφι α), 236 (δωρόδόκι α υπαλλή λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκι α 
δικαστικω ν λειτόυργω ν), 242 (ψευδή ς βεβαι ωσή, νό θευσή κ.λπ.) 374 (διακεκριμε νή κλόπή ), 375 
(υπεξαι ρεσή), 386 (απα τή), 386Α (απα τή με υπόλόγιστή ), 386Β (απα τή σχετική  με τις επιχόρήγή σεις), 
390 (απιστι α) τόυ Πόινικόυ  Κω δικα και των α ρθρων 155 επ. τόυ Εθνικόυ  Τελωνειακόυ  Κω δικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ό ταν αυτα  στρε φόνται κατα  των όικόνόμικω ν συμφερό ντων τής Ευρωπαι κή ς 
Ένωσής ή  συνδε όνται με τήν πρόσβόλή  αυτω ν των συμφερό ντων, καθω ς και τα εγκλή ματα των 
α ρθρων 23 (διασυνόριακή  απα τή σχετικα  με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόυρικε ς διατα ξεις για τήν πόινική  
πρόστασι α των όικόνόμικω ν συμφερό ντων τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικε ς δραστήριό τήτες, ό πως 
όρι ζόνται, αντιστόι χως, στα α ρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγι ας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαι κόυ  
Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 15ής Μαρτι όυ 2017, για τήν καταπόλε μήσή τής τρόμόκρατι ας και 
τήν αντικατα στασή τής από φασής-πλαισι όυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ και για τήν τρόπόπόι ήσή 
τής από φασής 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή  ήθική  αυτόυργι α ή  συνε ργεια 
ή  από πειρα δια πραξής εγκλή ματός, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 14 αυτή ς, και τα εγκλή ματα των α ρθρων 
187Α και 187Β τόυ Πόινικόυ  Κω δικα, καθω ς και τα εγκλή ματα των α ρθρων 32-35 τόυ ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας, 
ό πως αυτε ς όρι ζόνται στό α ρθρό 1 τής Οδήγι ας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ 
Συμβόυλι όυ τής 20ής Μαι όυ  2015, σχετικα  με τήν πρό λήψή τής χρήσιμόπόι ήσής τόυ 
χρήματόπιστωτικόυ  συστή ματός για τή νόμιμόπόι ήσή εσό δων από  παρα νόμες δραστήριό τήτες ή  για 
τή χρήματόδό τήσή τής τρόμόκρατι ας, τήν τρόπόπόι ήσή τόυ κανόνισμόυ  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τόυ 
Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ, και τήν κατα ργήσή τής όδήγι ας 2005/60/ΕΚ τόυ 
Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ και τής όδήγι ας 2006/70/ΕΚ τής Επιτρόπή ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλή ματα των α ρθρων 2 και 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ό πως όρι ζόνται στό α ρθρό 2 τής 
Οδήγι ας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαι κόυ  Κόινόβόυλι όυ και τόυ Συμβόυλι όυ τής 5ής Απριλι όυ 2011, για 
τήν πρό λήψή και τήν καταπόλε μήσή τής εμπόρι ας ανθρω πων και για τήν πρόστασι α των θυμα των τής, 
καθω ς και για τήν αντικατα στασή τής από φασής-πλαι σιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλι όυ (ΕΕ L 101 
τής 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλή ματα τόυ α ρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυ  Κω δικα (εμπόρι α ανθρω πων). Ο 
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όικόνόμικό ς φόρε ας απόκλει εται επι σής ό ταν τό πρό σωπό εις βα ρός τόυ όπόι όυ εκδό θήκε αμετα κλήτή 
καταδικαστική  από φασή ει ναι με λός τόυ διόικήτικόυ , διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ εν λό γω 
όικόνόμικόυ  φόρε α ή  ε χει εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ σε αυτό . 

Η υπόχρε ωσή τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ αφόρα : 

α) Στις περιπτω σεις εταιρειω ν περιόρισμε νής ευθυ νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικω ν εταιρειω ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικω ν Κεφαλαιόυχικω ν Εταιρειω ν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχειριστε ς. 

β) Στις περιπτω σεις ανωνυ μων εταιρειω ν (Α.Ε.) τόν Διευθυ νόντα Συ μβόυλό, τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  
Συμβόυλι όυ, καθω ς και τα πρό σωπα στα όπόι α με από φασή τόυ Διόικήτικόυ  Συμβόυλι όυ ε χει ανατεθει  
τό συ νόλό τής διαχει ρισής και εκπρόσω πήσής τής εταιρει ας. 
 
γ) Στις περιπτω σεις των συνεταιρισμω ν, τα με λή τόυ Διόικήτικόυ  Συμβόυλι όυ, ή  

δ) στις υπό λόιπες περιπτω σεις νόμικω ν πρόσω πων, τόν, κατα  περι πτωσή, νό μιμό  εκπρό σωπό109. 

 

22.A.2 

α) Όταν ό  πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  
εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής και αυτό  ε χει διαπιστωθει  από  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ , συ μφωνα με διατα ξεις τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ή  τήν 
εθνική  νόμόθεσι α  ή /και  

β) ή αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να απόδει ξει με τα κατα λλήλα με σα ό τι ό πρόσφε ρων ε χει αθετή σει τις 
υπόχρεω σεις τόυ ό σόν αφόρα  τήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής. 

Αν ό πρόσφε ρων ει ναι Έλλήνας πόλι τής ή  ε χει τήν εγκατα στασή  τόυ στήν Ελλα δα, όι υπόχρεω σεις τόυ 
πόυ αφόρόυ ν τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής καλυ πτόυν, τό σό τήν κυ ρια, ό σό και τήν επικόυρική  
ασφα λισή. 

Οι υπόχρεω σεις των περ. α’ και β’ θεωρει ται ό τι δεν ε χόυν αθετήθει  εφό σόν δεν ε χόυν καταστει  
λήξιπρό θεσμες ή  εφό σόν αυτε ς ε χόυν υπαχθει  σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  πόυ τήρει ται. 

Δεν απόκλει εται ό πρόσφε ρων, ό ταν ε χει εκπλήρω σει τις υπόχρεω σεις τόυ, ει τε καταβα λλόντας τόυς 
φό ρόυς ή  τις εισφόρε ς κόινωνική ς ασφα λισής πόυ όφει λει, συμπεριλαμβανόμε νων, κατα  περι πτωσή, 
των δεδόυλευμε νων τό κων ή  των πρόστι μων, ει τε υπαγό μενός σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  για τήν 
καταβόλή  τόυς, στό με τρό πόυ τήρει  τόυς ό ρόυς τόυ δεσμευτικόυ  κανόνισμόυ 110 

 

22.A.3  α) Κατ’ εξαι ρεσή, για τόυς πιό κα τω επιτακτικόυ ς λό γόυς δήμό σιόυ συμφε ρόντός............111 
(ό πως δήμό σιας υγει ας ή  πρόστασι ας τόυ περιβα λλόντός, όι όπόι όι συμπλήρω νόνται από  τήν 
αναθε τόυσα αρχή  ) δεν εφαρμό ζόνται όι παρα γραφόι  22.A.1 και 22.A.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α].  

β) Κατ’ εξαι ρεσή, ό ταν ό απόκλεισμό ς ει ναι σαφω ς δυσανα λόγός, ιδι ως ό ταν μό νό μικρα  πόσα  των 
φό ρων ή  των εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής δεν ε χόυν καταβλήθει  ή  ό ταν ό πρόσφε ρων 
ενήμερω θήκε σχετικα  με τό ακριβε ς πόσό  πόυ όφει λεται λό γω αθε τήσής των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν 
αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής σε χρό νό κατα  τόν όπόι ό δεν ει χε τή 
δυνατό τήτα να λα βει με τρα, συ μφωνα με τό τελευται ό εδα φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 ν. 
4412/2016, πριν από  τήν εκπνόή  τής πρόθεσμι ας υπόβόλή ς πρόσφόρα ς τόυ α ρθρόυ 18 τής παρόυ σας, 
δεν εφαρμό ζεται 112ή παρα γραφός 22.Α.2. 

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμείνει 
προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών 
μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].  
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:113 

(α) ε χει αθετή σει τις υπόχρεω σεις πόυ πρόβλε πόνται στήν παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016, 
περι  αρχω ν πόυ εφαρμό ζόνται στις διαδικασι ες συ ναψής δήμόσι ων συμβα σεων,                    

(β) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας τελει  υπό  πτω χευσή ή  ε χει υπαχθει  σε διαδικασι α  ειδική ς εκκαθα ρισής 
ή  τελει  υπό  αναγκαστική  διαχει ρισή από  εκκαθαριστή  ή  από  τό δικαστή ριό ή  ε χει υπαχθει  σε 
διαδικασι α πτωχευτικόυ  συμβιβασμόυ  ή  ε χει αναστει λει τις επιχειρήματικε ς τόυ δραστήριό τήτες ή  ε χει 
υπαχθει  σε διαδικασι α εξυγι ανσής και δεν τήρει  τόυς ό ρόυς αυτή ς ή  εα ν βρι σκεται σε όπόιαδή πότε 
ανα λόγή κατα στασή πρόκυ πτόυσα από  παρό μόια διαδικασι α, πρόβλεπό μενή σε εθνικε ς διατα ξεις 
νό μόυ.  

Η αναθε τόυσα αρχή  μπόρει  να μήν απόκλει ει ε ναν όικόνόμικό  φόρε α, ό όπόι ός βρι σκεται σε μια εκ των 
καταστα σεων πόυ αναφε ρόνται στήν παρόυ σα περι πτωσή, υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό τι ή αναθε τόυσα 
αρχή  ε χει απόδει ξει ό τι ό εν λό γω φόρε ας ει ναι σε θε σή να εκτελε σει τή συ μβασή, λαμβα νόντας υπό ψή 
τις ισχυ όυσες διατα ξεις και τα με τρα για τή συνε χισή τής επιχειρήματική ς τόυ λειτόυργι ας (παρ. 5 
α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 114 

(γ) εα ν, με τήν επιφυ λαξή τής παραγρα φόυ 3β τόυ α ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), περι  πόινικω ν 
κυρω σεων και α λλων διόικήτικω ν συνεπειω ν, ή αναθε τόυσα αρχή  διαθε τει επαρκω ς ευ λόγες ενδει ξεις 
πόυ όδήγόυ ν στό συμπε ρασμα ό τι ό όικόνόμικό ς φόρε ας συνή ψε συμφωνι ες με α λλόυς όικόνόμικόυ ς 
φόρει ς με στό χό τή στρε βλωσή τόυ ανταγωνισμόυ , 

(δ) εα ν μι α κατα στασή συ γκρόυσής συμφερό ντων κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016 
δεν μπόρει  να θεραπευθει  απότελεσματικα  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(ε) εα ν μι α κατα στασή στρε βλωσής τόυ ανταγωνισμόυ  από  τήν πρό τερή συμμετόχή  των όικόνόμικω ν 
φόρε ων κατα  τήν πρόετόιμασι α τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, συ μφωνα με ό σα όρι ζόνται στό 
α ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρει  να θεραπευθει  με α λλα, λιγό τερό παρεμβατικα , με σα, 

(στ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει επιδει ξει σόβαρή  ή  επαναλαμβανό μενή πλήμμε λεια κατα  τήν 
εκτε λεσή όυσιω δόυς απαι τήσής στό πλαι σιό πρόήγόυ μενής δήμό σιας συ μβασής, πρόήγόυ μενής 
συ μβασής με αναθε τόντα φόρε α ή  πρόήγόυ μενής συ μβασής παραχω ρήσής πόυ ει χε ως απότε λεσμα 
τήν πρό ωρή καταγγελι α τής πρόήγόυ μενής συ μβασής, απόζήμιω σεις ή  α λλες παρό μόιες κυρω σεις, 

(ζ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει κριθει  ε νόχός εκ πρόθε σεως σόβαρω ν  απατήλω ν δήλω σεων, κατα  
τήν παρόχή  των πλήρόφόριω ν πόυ απαιτόυ νται για τήν εξακρι βωσή τής απόυσι ας των λό γων 
απόκλεισμόυ  ή  τήν πλή ρωσή των κριτήρι ων επιλόγή ς, ε χει απόκρυ ψει τις πλήρόφόρι ες αυτε ς ή  δεν 
ει ναι σε θε σή να πρόσκόμι σει τα δικαιόλόγήτικα  πόυ απαιτόυ νται κατ’ εφαρμόγή  τόυ α ρθρόυ 79 τόυ ν. 
4412/2016, περι  Ευρωπαι κόυ  Ενιαι όυ Εγγρα φόυ Συ μβασής, καθω ς και τόυ α ρθρόυ 23 τής παρόυ σας, 

(η) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας επιχει ρήσε να επήρεα σει με αθε μιτό τρό πό τή διαδικασι α λή ψής 
απόφα σεων τής αναθε τόυσας αρχή ς, να απόκτή σει εμπιστευτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να τόυ 
απόφε ρόυν αθε μιτό πλεόνε κτήμα στή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής ή  να παρα σχει με απατήλό  τρό πό 
παραπλανήτικε ς πλήρόφόρι ες πόυ ενδε χεται να επήρεα σόυν όυσιωδω ς τις απόφα σεις πόυ αφόρόυ ν 
τόν απόκλεισμό , τήν επιλόγή  ή  τήν ανα θεσή, 

(θ) εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα, τό όπόι ό θε τει σε 
αμφιβόλι α τήν ακεραιό τήτα  τόυ. 

(ι) Θα όργανωθει  από  τή Δ/νσή Τεχνικω ν Υπήρεσιω ν, δυ ό (2) επισκε ψεις-ενήμερω σεις στήν περιόχή  
εκτε λεσής τόυ ε ργόυ τήν 13/01/2022 ήμε ρα Πε μπτή και ω ρα 12:00, καθω ς και τήν 19/01/2022 
ήμε ρα Τετα ρτή και ω ρα 12:00. Kατα  τήν επι σκεψή όι διαγωνιζό μενόι θα πρε πει να υπόβα λλόυν στήν 
υπήρεσι α τεχνικα  φυλλα δια τόυ πρόμήθευτή /κατασκευαστή  των πιεστικω ν συγκρότήμα των πόυ 
πρόδιαγρα φόνται στα α ρθρα τόυ Τιμόλόγι όυ με Α.Τ. 4.39 και Α.Τ. 4.40 και των αντι στόιχων 
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πρόδιαγραφω ν τής Μελε τής (εργόστα σιό κατασκευή ς, χαρακτήριστικε ς καμπυ λες αντλιω ν, 
καταλλήλό τήτα πό σιμόυ νερόυ , χαρακτήριστικα  και από δόσή κινήτή ρα, σχε δια αντλιω ν κλπ).  

Η συμμετόχή  των διαγωνιζόμε νων στήν εν λό γω διαδικασι α και ή πρόσκό μισή των ανωτε ρω τεχνικω ν 
φυλλαδι ων  ει ναι υπόχρεωτική  και επι  πόινή  απόκλεισμόυ , πρόκειμε νόυ απόδεδειγμε να να ε χόυν λα βει 
γνω σή των ιδιαιτερότή των τόυ τό πόυ εκτε λεσής και των τεχνικω ν απαιτή σεων τόυ εν λό γω ε ργόυ. Οι 
διαγωνιζό μενόι όφει λόυν να γνωστόπόιή σόυν τό ενδιαφε ρόν τόυς για συμμετόχή  με σχετικό  αι τήμα 
με σω τής ενό τήτας επικόινωνι α τής πλατφό ρμας τόυ διαγωνισμόυ  τόυ συστή ματός ΕΣΗΔΗΣ ε ως τρεις 
(3) ήμερόλόγιακε ς με ρες πριν τήν επι σκεψή - ενήμε ρωσή, στό όπόι ό θα αναφε ρεται τό σχή μα (εταιρει α, 
ε νωσή εταιρειω ν ή  κόινόπραξι α) τό όπόι ό θα μετε χει στή διαδικασι α καθω ς επι σής και ό 
εξόυσιόδότήμε νός από  τό σχή μα εκπρό σωπός  πόυ θα ακόλόυθή σει τήν επι σκεψή-ενήμε ρωσή ΕΠΙ 
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.  

Για τή συμμετόχή  των διαγωνιζόμε νων στήν παραπα νω διαδικασι α θα δόθει  βεβαι ωσή συμμετόχή ς–
συμμό ρφωσής αντι γραφό τό όπόι ό θα υπόβλήθει  με τήν πρόσφόρα  τόυ συμμετε χόντα. Εα ν ό 
όικόνόμικό ς φόρε ας δεν υπόβα λει με τήν πρόσφόρα  τόυ τό αντι γραφό τής βεβαι ωσής συμμετόχή ς–
συμμό ρφωσής τό τε απόκλει εται από  τή συμμετόχή  στήν παρόυ σα διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας 
συ μβασής. 

 

22.Α.5.  Απόκλει εται από  τή συμμετόχή  στή διαδικασι α συ ναψής δήμό σιας συ μβασής (διαγωνισμό ), 
όικόνόμικό ς φόρε ας εα ν συντρε χόυν όι πρόυ πόθε σεις εφαρμόγή ς τής παρ. 4 τόυ α ρθρόυ 8 τόυ ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 115 

Οι υπόχρεώσεις τής παρόύσής αφόρόύν στις ανώνυμες εταιρείες πόυ υπόβάλλόυν πρόσφόρά 
αυτότελώς ή ως μέλή ένωσής ή πόυ συμμετέχόυν στό μετόχικό κεφάλαιό άλλόυ νόμικόύ πρόσώπόυ 
πόυ υπόβάλλει πρόσφόρά ή σε νόμικά πρόσωπα τής αλλόδαπής  πόυ αντιστόιχόύν σε ανώνυμή 
εταιρεία. 
 
Εξαιρόύνται τής υπόχρέωσής αυτής:  

α) όι εισήγμένες στα χρήματιστήρια κρατών-μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής ή τόυ Οργανισμόύ 
Οικόνόμικής Συνεργασίας και Ανάπτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) όι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφόυ των όπόίων ελέγχόνται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικόύ (asset/fund managers) 
ή εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων επιχειρήματικών συμμετόχών (private equity firms), υπό τήν 
πρόϋπόθεσή ότι όι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχόυν, συνόλικά πόσόστό πόυ υπερβαίνει τό 
εβδόμήντα πέντε τόις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι επόπτευόμενες από Επιτρόπές 
Κεφαλαιαγόράς ή άλλες αρμόδιες χρήματόόικόνόμικές αρχές κρατών μελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσής 
ή τόυ Ο.Ο.Σ.Α.116 

 

22.Α.6. Η αναθε τόυσα αρχή  απόκλει ει όικόνόμικό  φόρε α σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή 
δια ρκεια τής διαδικασι ας συ ναψής συ μβασής, ό ταν απόδεικνυ εται ό τι αυτό ς βρι σκεται λό γω πρα ξεων 
ή  παραλει ψεων αυτόυ  ει τε πριν ει τε κατα  τή διαδικασι α, σε μι α από  τις περιπτω σεις των 
πρόήγόυ μενων παραγρα φων. 117  

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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.118 

 

22.Α.7. Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ εμπι πτει σε μια από  τις καταστα σεις πόυ αναφε ρόνται στις 
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παραγρα φόυς 22.Α.1 και 22.Α.4119, εκτό ς από  τήν περι πτωσή β, μπόρει  να πρόσκόμι ζει στόιχει α120 
πρόκειμε νόυ να απόδει ξει ό τι τα με τρα πόυ ε λαβε επαρκόυ ν για να απόδει ξόυν τήν αξιόπιστι α τόυ, 
παρό τι συντρε χει ό σχετικό ς λό γός απόκλεισμόυ . Για τόν σκόπό  αυτό ν, ό όικόνόμικό ς φόρε ας 
απόδεικνυ ει ό τι ε χει καταβα λει ή  ε χει δεσμευθει  να καταβα λει απόζήμι ωσή για ζήμι ες πόυ 
πρόκλή θήκαν από  τό πόινικό  αδι κήμα ή  τό παρα πτωμα, ό τι ε χει διευκρινι σει τα γεγόνό τα και τις 
περιστα σεις με όλόκλήρωμε νό τρό πό, με σω ενεργόυ  συνεργασι ας με τις ερευνήτικε ς αρχε ς, και ε χει 
λα βει συγκεκριμε να τεχνικα  και όργανωτικα  με τρα, καθω ς και με τρα σε επι πεδό πρόσωπικόυ  

κατα λλήλα για τήν απόφυγή  περαιτε ρω πόινικω ν αδικήμα των ή  παραπτωμα των. 121 Τα με τρα πόυ 
λαμβα νόνται από  τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς αξιόλόγόυ νται σε συνα ρτήσή με τή σόβαρό τήτα και τις 
ιδιαι τερες περιστα σεις τόυ πόινικόυ  αδική ματός ή  τόυ παραπτω ματός. Εα ν τα στόιχει α κριθόυ ν 
επαρκή , ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας δεν απόκλει εται από  τή διαδικασι α συ ναψής συ μβασής. Αν τα 
με τρα κριθόυ ν ανεπαρκή , γνωστόπόιει ται στόν όικόνόμικό  φόρε α τό σκεπτικό  τής από φασής αυτή ς. 
Οικόνόμικό ς φόρε ας πόυ ε χει απόκλειστει , συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, με τελεσι δική από φασή, 
από  τή συμμετόχή  σε διαδικασι ες συ ναψής συ μβασής ή  ανα θεσής παραχω ρήσής δεν μπόρει  να κα νει 
χρή σή τής ανωτε ρω δυνατό τήτας κατα  τήν περι όδό τόυ απόκλεισμόυ  πόυ όρι ζεται στήν εν λό γω 
από φασή 

22.Α.8. Η από φασή για τήν διαπι στωσή τής επα ρκειας ή  μή των επανόρθωτικω ν με τρων κατα  τήν 
πρόήγόυ μενή παρα γραφό εκδι δεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 
4412/2016. 122 

 
22.Α.9. Οικόνόμικός φόρέας, σε βάρός τόυ όπόίόυ έχει επιβλήθεί ή κύρωσή τόυ όριζόντιόυ 
απόκλεισμόύ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για τό χρόνικό διάστήμα πόυ αυτή όρίζει 
απόκλείεται από τήν παρόύσα διαδικασία σύναψής τής σύμβασής. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 123 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, απαιτει ται  όι 
όικόνόμικόι  φόρει ς να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό σχετικό  επαγγελματικό  μήτρω ό πόυ τήρει ται στό 
κρα τός εγκατα στασή ς τόυς. Ειδικα  όι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα απαιτει ται 
να ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μήτρω ό Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για τό χρόνικό  δια στήμα 
πόυ εξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν όι μεταβατικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 ή  στό Μήτρω ό 
Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από  τήν ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ ή  
στα Μήτρω α Περιφερειακω ν Ενότή των124, ανα  περι πτωσή, στήν κατήγόρι α/-ιες ε ργόυ τόυ α ρθρόυ 21 
τής παρόυ σας125. Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
απαιτει ται να ει ναι εγγεγραμμε νόι στα Μήτρω α τόυ παραρτή ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 
4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια126 

Σε περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται 
αθρόιστικά από τα μέλή τής ένωσής.  

Ειδικα  όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικό  δια στήμα πόυ 
εξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν όι μεταβατικε ς διατα ξεις τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρε πει να 
υπερβαι νόυν τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων, 
συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, ό πως ισχυ ει. 

Μετα  από  τή λή ξή των ως α νω μεταβατικω ν διατα ξεων και τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ 71/2019, 
όι εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρε πει να υπερβαι νόυν 
τα ανω τατα επιτρεπτα  ό ρια ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 64 αυτόυ . 
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα127 

Όσόν αφόρα  στήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα απαιτει ται όι όικόνόμικόι  φόρει ς κατα  τήν 
υπόβόλή  τής όικόνόμική ς πρόσφόρα ς, να διαθε τόυν τόυλα χιστόν τήν τεχνική  στελε χωσή, εμπειρι α κλπ, 
ό πως αυτα  όρι ζόνται στό Π.Δ. 71/2019, στις κατήγόρι ες ε ργων : 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων (για αγωγούς υπό πίεση) πρόυ πόλόγισμόυ  
1.848.141,15 Ευρω  και α νω. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ πρόυ πόλόγισμόυ  397.809,98 Ευρω  και α νω 

Για τόυς αλλόδαπόυ ς πρόσφε ρόντες, απαιτει ται κατ’ ελα χιστόν να πλήρόυ νται όι πρόυ πόθε σεις κατα  
αντιστόιχι α με τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα συ μφωνα με τις 
πρόήγόυ μενες παραγρα φόυς. 

Σε περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, όι παραπα νω ελα χιστες απαιτή σεις καλυ πτόνται 
αθρόιστικα  από  τα με λή τής ε νωσής. 

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης128 

α) πιστόπόιήτικό  διασφα λισής πόιό τήτας, συ μφωνα με τό πρό τυπό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για ό σό δια στήμα ει ναι σε ισχυ ), ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ 
Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν, όδόπόιι ας, υδραυλικω ν, 
ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν και πρασι νόυ τό όπόι ό θα ε χει εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι 
διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή-European Co-
operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation 
body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 

β) πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός περιβαλλόντική ς διαχει ρισής συ μφωνα με τό πρό τυπό ISO 
14001:2015, ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς 
για ε ργα όικόδόμικω ν, όδόπόιι ας, υδραυλικω ν, ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν και πρασι νόυ τό όπόι ό θα ε χει 
εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς 
Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή. 

γ) πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός διαχει ρισής τής ασφα λειας και τής υγιεινή ς στήν εργασι α 
συ μφωνα με τό πρό τυπό OHSAS 18001 ή  ΕΛΟΤ 1801 , ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 
82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν, όδόπόιι ας, υδραυλικω ν, 
ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν και πρασι νόυ τό όπόι ό θα ε χει εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι 
διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή. 

δ) συ στήμα διαχει ρισής Οδική ς Ασφα λειας συ μφωνα με τό πρό τυπό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, ή  
α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016. 
 
Σε περίπτωσή ένωσής όικόνόμικών φόρέων, όι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτόνται 
αθρόιστικά από τα μέλή τής ένωσής.  

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

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  
με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα, ε νας όικόνόμικό ς φόρε ας μπόρει , να στήρι ζεται στις 
ικανό τήτες α λλων φόρε ων, ασχε τως τής νόμική ς φυ σής των δεσμω ν τόυ με αυτόυ ς. Στήν περίπτωσή 
αυτή, απόδεικνύόυν ότι θα έχόυν στή διάθεσή τόυς τόυς αναγκαίόυς πόρόυς, με τήν πρόσκόμισή τής 
σχετικής δέσμευσής των φόρέων στήν ικανότήτα των όπόίων στήρίζόνται. 

Όσόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα 
πόυ όρι ζόνται στήν περι πτωσή στ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α ν. 
4412/2016 ή  με τήν σχετική  επαγγελματική  εμπειρι α, όι όικόνόμικόι  φόρει ς, μπόρόυ ν να βασι ζόνται 
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στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων μό νό εα ν όι τελευται όι θα εκτελε σόυν τις εργασι ες ή  τις υπήρεσι ες για 
τις όπόι ες απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες. 

Όταν ό όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων ό σόν αφόρα  τα κριτή ρια πόυ 
σχετι ζόνται με τήν όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, ό όικόνόμικό ς φόρε ας και αυτόι  όι 
φόρει ς ει ναι από  κόινόυ  υπευ θυνόι129 για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 

Στήν περι πτωσή ε νωσής όικόνόμικω ν φόρε ων, ή ε νωσή μπόρει  να στήρι ζεται στις ικανό τήτες των 
συμμετεχό ντων στήν ε νωσή ή  α λλων φόρε ων (για τα κριτή ρια τής όικόνόμική ς και 
χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας και τα κριτή ρια σχετικα  με τήν τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα). 
 
Η αναθε τόυσα αρχή  ελε γχει, συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23 τής παρόυ σας, εα ν όι φόρει ς, στις 
ικανό τήτες των όπόι ων πρότι θεται να στήριχθει  ό πρόσφε ρων, πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς 
και, εα ν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  κατα  τα όριζό μενα στήν παρόυ σα διακή ρυξή.  
 
Η αναθέτόυσα αρχή απαιτεί από τόν όικόνόμικό φόρέα να αντικαταστήσει έναν φόρέα πόυ δεν πλήρόί 
σχετικό κριτήριό επιλόγής ή για τόν όπόίό συντρέχόυν όι λόγόι απόκλεισμόύ τόυ άρθρόυ 22.Α τής 
παρόύσας. 
 
Η αντικατα στασή τόυ φόρε α, στις ικανό τήτες τόυ όπόι όυ στήρι ζεται ό όικόνόμικό ς φόρε ας πόυ δεν 
πλήρόι  σχετικό  κριτή ριό επιλόγή ς  ή  για τόν όπόι όν συντρε χόυν λό γόι απόκλεισμόυ  τής παρόυ σας, 
γι νεται κατό πιν πρό σκλήσής πρός τόν όικόνόμικό  φόρε α, εντό ς τρια ντα (30) ήμερω ν από  τήν 
ήμερόμήνι α κόινόπόι ήσής τής πρό σκλήσής στόν όικόνόμικό  φόρε α, για κα θε τρι τό στις ικανό τήτες τόυ 
όπόι όυ στήρι ζεται, στό πλαι σιό τής παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσής συ μβασής. Ο φόρε ας με τόν όπόι ό 
αντικαθι σταται ό φόρε ας τόυ πρόήγόυ μενόυ εδαφι όυ δεν επιτρε πεται να αντικατασταθει  εκ νε όυ. 
 

Η εκτε λεσή των ......130 γι νεται υπόχρεωτικα  από  τόν πρόσφε ρόντα ή , αν ή πρόσφόρα  υπόβα λλεται από  
ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, από  ε ναν από  τόυς συμμετε χόντες στήν ε νωσή αυτή . 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής131 
 

23.1 Κατα  τήν υπόβόλή  πρόσφόρω ν όι όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 79  παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόι ό 
ισόδυναμει  με  ενήμερωμε νή υπευ θυνή δή λωσή, με τις συνε πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικατα στασή των πιστόπόιήτικω ν πόυ εκδι δόυν δήμό σιες αρχε ς ή  
τρι τα με ρή, επιβεβαιω νόντας ό τι ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας πλήρόι  τις ακό λόυθες πρόυ πόθε σεις: 
α) δεν βρι σκεται σε μι α από  τις καταστα σεις τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας, 
β) πλήρόι  τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς τα όπόι α ε χόυν καθόρισθει , συ μφωνα με τό α ρθρό 22 Β-Ε τής 
παρόυ σας. 
 
Σε όπόιόδή πότε χρόνικό  σήμει ό κατα  τή δια ρκεια τής διαδικασι ας, μπόρει  να ζήτήθει  από  τόυς 
πρόσφε ρόντες να υπόβα λλόυν ό λα ή  όρισμε να δικαιόλόγήτικα  τής επό μενής παραγρα φόυ, ό ταν αυτό  
απαιτει ται για τήν όρθή  διεξαγωγή  τής διαδικασι ας. 
 
Τό ΕΕΕΣ φε ρει υπόγραφή  με ήμερόμήνι α εντό ς τόυ χρόνικόυ  διαστή ματός, κατα  τό όπόι ό μπόρόυ ν να 
υπόβα λλόνται πρόσφόρε ς.  
 
Αν στό δια στήμα πόυ μεσόλαβει  μεταξυ  τής ήμερόμήνι ας υπόγραφή ς τόυ ΕΕΕΣ και τής καταλήκτική ς 
ήμερόμήνι ας υπόβόλή ς πρόσφόρω ν ε χόυν επε λθει μεταβόλε ς στα δήλωθε ντα στόιχει α, εκ με ρόυς τόυ, 
στό ΕΕΕΣ, ό όικόνόμικό ς φόρε ας απόσυ ρει τήν πρόσφόρα  τόυ, χωρι ς να απαιτει ται από φασή τής 
αναθε τόυσας αρχή ς. Στή συνε χεια μπόρει  να τήν υπόβα λει εκ νε όυ με επι καιρό ΕΕΕΣ.132. 
 
Ο όικόνόμικό ς φόρε ας δυ ναται να διευκρινι ζει τις δήλω σεις και πλήρόφόρι ες πόυ παρε χει στό ΕΕΕΣ με 
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συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή, τήν όπόι α υπόβα λλει μαζι  με τό ΕΕΕΣ.  
 
Κατα  τήν υπόβόλή  τόυ ΕΕΕΣ, καθω ς και τής συνόδευτική ς υπευ θυνής δή λωσής, ει ναι δυνατή , με μό νή 
τήν υπόγραφή  τόυ κατα  περι πτωσή εκπρόσω πόυ τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ή πρόκαταρκτική  από δειξή 
των λό γων απόκλεισμόυ  πόυ αναφε ρόνται στό α ρθρό 22.Α.1 τής παρόυ σας, για τό συ νόλό των 
φυσικω ν πρόσω πων πόυ ει ναι με λή τόυ διόικήτικόυ , διευθυντικόυ  ή  επόπτικόυ  όργα νόυ τόυ ή  ε χόυν 
εξόυσι α εκπρόσω πήσής, λή ψής απόφα σεων ή  ελε γχόυ σε αυτό ν 133. 
 
Ως εκπρό σωπός τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, για τήν εφαρμόγή  τόυ παρό ντός, νόει ται ό νό μιμός 
εκπρό σωπός αυτόυ , ό πως πρόκυ πτει από  τό ισχυ όν καταστατικό  ή  τό πρακτικό  εκπρόσω πήσή ς τόυ 
κατα  τό χρό νό υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς ή  τό αρμόδι ως εξόυσιόδότήμε νό φυσικό  πρό σωπό να 
εκπρόσωπει  τόν όικόνόμικό  φόρε α για διαδικασι ες συ ναψής συμβα σεων ή  για τή συγκεκριμε νή 
διαδικασι α συ ναψής συ μβασής134. 

Ο όικόνόμικός φόρέας φέρει τήν υπόχρέωσή, να δήλώσει, μέσω τόυ ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στήν 
αναθέτόυσα αρχή, ως έχόυσα τήν απόκλειστική αρμόδιότήτα ελέγχόυ για τήν τυχόν συνδρόμή λόγων 
απόκλεισμόύ135, τήν κατάστασή τόυ σε σχέσή με τόυς λόγόυς πόυ πρόβλέπόνται στό άρθρό 73 τόυ ν. 
4412/2016 και στό άρθρό 22.Α  τής παρόύσής136 και ταυτόχρόνα να επικαλεσθεί και τυχόν λήφθέντα 
μέτρα πρός απόκατάστασή τής αξιόπιστίας τόυ. 

Επισήμαι νεται ό τι, κατα  τήν απα ντήσή όικόνόμικόυ  φόρε α στό ερω τήμα τόυ ΕΕΕΣ ή  α λλόυ αντι στόιχόυ 
εντυ πόυ ή  δή λωσής για συ ναψή συμφωνιω ν με α λλόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς με στό χό τή στρε βλωσή 
τόυ ανταγωνισμόυ , ή συνδρόμή  περιστα σεων, ό πως ή τριετή ς παραγραφή  τής παρ. 10 τόυ α ρθρόυ 73, 
περι  λό γων απόκλεισμόυ , ή  ή εφαρμόγή  τής παρ. 3β τόυ α ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011 (Α’ 93), αναλυ εται 
στό σχετικό  πεδι ό πόυ πρόβα λλει κατό πιν θετική ς απα ντήσής. 
 
Οι πρόήγόυ μενες αρνήτικε ς απαντή σεις στό ανωτε ρω ερω τήμα τόυ ΕΕΕΣ ή  α λλόυ αντι στόιχόυ εντυ πόυ 
ή  δή λωσής, από  όικόνόμικόυ ς φόρει ς όι όπόι όι εμπι πτόυν στό πεδι ό εφαρμόγή ς τής παρ. 3β τόυ α ρθρόυ 
44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόυ ν τόν λό γό απόκλεισμόυ  των περ. ζ’ ή / και θ’ τής παρ. 4 τόυ 
α ρθρόυ 73 τόυ παρό ντός και δεν απαιτει ται να δήλωθόυ ν κατα  τή συμπλή ρωσή τόυ ΕΕΕΣ και κα θε 
αντι στόιχόυ εντυ πόυ. 
 
Όσόν αφόρα  τις υπόχρεω σεις  για τήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής (περ. α’ και 
β’ τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτε ς θεωρει ται ό τι δεν ε χόυν αθετήθει  εφό σόν δεν 
ε χόυν καταστει  λήξιπρό θεσμες ή  εφό σόν ε χόυν υπαχθει  σε δεσμευτικό  διακανόνισμό  πόυ τήρει ται. 
Στήν περι πτωσή αυτή , ό όικόνόμικό ς φόρε ας δεν υπόχρεόυ ται να απαντή σει καταφατικα  στό σχετικό  
πεδι ό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόι ό ερωτα ται εα ν ό όικόνόμικό ς φόρε ας ε χει ανεκπλή ρωτες υπόχρεω σεις ό σόν 
αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής ή , κατα  περι πτωσή, εα ν ε χει 
αθετή σει τις παραπα νω υπόχρεω σεις τόυ. 137 
 
Στήν περι πτωσή υπόβόλή ς πρόσφόρα ς από  ε νωσή όικόνόμικω ν φόρε ων, τό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό 
Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβα λλεται χωριστα  από  κα θε με λός τής ε νωσής. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας δήλω νει στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρό θεσή  τόυ για ανα θεσή υπεργόλαβι ας, υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και 
τό ΕΕΕΣ  τόυ υπεργόλα βόυ. 

 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας στήρι ζεται στις ικανό τήτες ενό ς ή  περισσό τερων 
φόρε ων υπόβα λλει μαζι  με τό δικό  τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ κα θε φόρε α, στις ικανό τήτες τόυ όπόι όυ 
στήρι ζεται. 
 
Τε λός, επισήμαι νεται ό τι όι πρόσφε ρόντες δήλω νόυν τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό εργόλαβικω ν 
συμβα σεων στό Με ρός IV τόυ ΕΕΕΣ, Ενό τήτα Β («Οικόνόμική  και Χρήματόόικόνόμική  Επα ρκεια»), στό 
πεδι ό «Λόιπε ς όικόνόμικε ς ή  χρήματόόικόνόμικε ς απαιτή σεις». 
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23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Τό δικαι ωμα συμμετόχή ς και όι ό ρόι και πρόυ πόθε σεις συμμετόχή ς, ό πως όρι στήκαν στα α ρθρα 21 και 
22 τής παρόυ σας, κρι νόνται: 
α) κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς, με τήν υπόβόλή  τόυ ΕΕΕΣ,  
β) κατα  τήν υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν κατακυ ρωσής, συ μφωνα με τό α ρθρό 4.2 (α  ε ως δ) και  
γ)κατα  τήν εξε τασή τής υπευ θυνής δή λωσής, συ μφωνα με  τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τόυ α ρθρόυ 105 τόυ 
ν.4412/16, και στό α ρθρό 4.2  (ε) τής παρόυ σας. 
 
Στήν περι πτωσή πόυ πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν στήρι ζεται στις ικανό τήτες 
α λλων φόρε ων, συ μφωνα με τό α ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυ σας, όι φόρει ς στήν ικανό τήτα των όπόι ων 
στήρι ζεται ό πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας ή  ε νωσή αυτω ν, υπόχρεόυ νται στήν υπόβόλή  των 
δικαιόλόγήτικω ν πόυ απόδεικνυ όυν ό τι δεν συντρε χόυν όι λό γόι απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22 Α τής 
παρόυ σας και ό τι πλήρόυ ν τα σχετικα  κριτή ρια επιλόγή ς κατα  περι πτωσή (α ρθρόυ 22 Β – Ε). 
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λλόυν δικαιόλόγήτικα  ή  α λλα απόδεικτικα  στόιχει α, 
αν και στό με τρό πόυ ή αναθε τόυσα αρχή  ε χει τή δυνατό τήτα να λαμβα νει τα πιστόπόιήτικα  ή  τις 
συναφει ς πλήρόφόρι ες απευθει ας με σω πρό σβασής σε εθνική  βα σή δεδόμε νων σε όπόιόδή πότε κρα τός 
- με λός τής Ένωσής, ή όπόι α διατι θεται δωρεα ν, ό πως εθνικό  μήτρω ό συμβα σεων, εικόνικό  φα κελό 
επιχει ρήσής, ήλεκτρόνικό  συ στήμα απόθή κευσής εγγρα φων ή  συ στήμα πρόεπιλόγή ς. Η δή λωσή για τήν 
πρό σβασή σε εθνική  βα σή δεδόμε νων εμπεριε χεται στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό Συ μβασής (ΕΕΕΣ). 
Η δή λωσή για τήν πρό σβασή σε εθνική  βα σή δεδόμε νων εμπεριε χεται  στό Ευρωπαι κό  Ενιαι ό Έγγραφό 
Συ μβασής (ΕΕΕΣ), στό όπόι ό περιε χόνται επι σής όι πλήρόφόρι ες πόυ απαιτόυ νται για τόν 
συγκεκριμε νό σκόπό , ό πως ή ήλεκτρόνική  διευ θυνσή τής βα σής δεδόμε νων, τυχό ν δεδόμε να 
αναγνω ρισής και, κατα  περι πτωσή, ή απαραι τήτή δή λωσή συναι νεσής.  
 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς δεν υπόχρεόυ νται να υπόβα λόυν δικαιόλόγήτικα , ό ταν ή αναθε τόυσα αρχή  πόυ 
ε χει αναθε σει τή συ μβασή διαθε τει ή δή τα δικαιόλόγήτικα  αυτα . 
 
Όλα τα απόδεικτικα  ε γγραφα τόυ α ρθρόυ 23.3 ε ως 23.10 τής παρόυ σας, υπόβα λλόνται και γι νόνται 
απόδεκτα , συ μφωνα με τα αναλυτικα  όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 (β) τής παρόυ σας. Τα απόδεικτικά 
έγγραφα συντάσσόνται στήν ελλήνική γλώσσα ή συνόδεύόνται από επίσήμή μετάφρασή τόυς στήν 
ελλήνική γλώσσα σύμφωνα με τό άρθρό 6 τής παρόύσας. Η αναθέτόυσα αρχή μπόρεί να ζήτεί από 
πρόσφέρόντες, σε όπόιόδήπότε χρόνικό σήμείό κατά τή διάρκεια τής διαδικασίας, να υπόβάλλόυν όλα 
ή όρισμένα δικαιόλόγήτικά, όταν αυτό απαιτείται για τήν όρθή διεξαγωγή τής διαδικασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο πρόσωρινό ς ανα δόχός, κατό πιν σχετική ς ήλεκτρόνική ς πρό σκλήσής από  τήν αναθε τόυσα αρχή , 
υπόβα λλει τα ακό λόυθα δικαιόλόγήτικα , κατα  τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 τής παρόυ σας138: 

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς των λό γων απόκλεισμόυ  τόυ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινό ς ανα δόχός 
υπόβα λλει  αντι στόιχα τα παρακα τω δικαιόλόγήτικα : 

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή , ελλει ψει αυτόυ , ισόδυ ναμόυ εγγρα φόυ πόυ εκδι δεται από  
αρμό δια δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ κρα τόυς-με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ 
ει ναι εγκατεστήμε νός ό εν λό γω όικόνόμικό ς φόρε ας, από  τό όπόι ό πρόκυ πτει ό τι πλήρόυ νται αυτε ς όι 
πρόυ πόθε σεις, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ139. Η υπόχρε ωσή 
πρόσκό μισής τόυ ως α νω απόσπα σματός αφόρα  και τα πρό σωπα των τελευται ων  τεσσα ρων εδαφι ων  
τής παραγρα φόυ Α.1 τόυ α ρθρόυ 22. 
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(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια αρχή  τόυ 
όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, περι  τόυ ό τι ε χόυν εκπλήρωθει  όι υπόχρεω σεις τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α, ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  φό ρων (φορολογική ενημερότητα) και στήν καταβόλή  των 
εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής (ασφαλιστική ενημερότητα)140, συ μφωνα με τήν ισχυ όυσα 
νόμόθεσι α τόυ κρα τόυς εγκατα στασής ή  τήν ελλήνική  νόμόθεσι α αντι στόιχα, πόυ να είναι εν ισχύ κατά 
τό χρόνό υπόβόλής τόυ, άλλως, στήν περίπτωσή πόυ δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνός ισχύός, πόυ να 
έχει εκδόθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από τήν υπόβόλή τόυ141. 

Για τόυς πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι ή  εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα τα σχετικα  
δικαιόλόγήτικα  πόυ υπόβα λλόνται ει ναι: 

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πόυ εκδι δεται από  τήν Ανεξα ρτήτή Αρχή  Δήμόσι ων 
Εσό δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τόν όικόνόμικό  φόρε α και για τις κόινόπραξι ες στις όπόι ες συμμετε χει για τα 
δήμό σια ε ργα πόυ ει ναι σε εξε λιξή. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες θα υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λωσή142 
περι  τόυ ό τι δεν ε χόυν υπόχρε ωσή καταβόλή ς φό ρων στήν Ελλα δα. Σε περι πτωσή πόυ ε χόυν τε τόια 
υπόχρε ωσή θα υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  τής  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδι δεται από  τόν  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική  
ενήμερό τήτα καλυ πτει τις ασφαλιστικε ς υπόχρεω σεις τόυ πρόσφε ρόντός όικόνόμικόυ  φόρε α α) ως 
φυσικό  ή  νόμικό  πρό σωπό για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε σή εξαρτήμε νής εργασι ας, β) για ε ργα πόυ 
εκτελει  μό νός τόυ ή  σε κόινόπραξι α καθω ς και γ)  για τα στελε χή-μήχανικόυ ς τόυ πόυ στελεχω νόυν τό 
πτυχι ό τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής και πόυ ε χόυν υπόχρε ωσή ασφα λισής στόν eΕΦΚΑ (τόμε ας 
πρω ήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα όικόνόμικόι  φόρει ς υπόβα λλόυν απόδεικτικό  
ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας (κυ ριας και επικόυρική ς ασφα λισής) για τό πρόσωπικό  τόυς με σχε σή 
εξαρτήμε νής εργασι ας. Δεν απότελόυ ν από δειξή ενήμερό τήτας τής πρόσφε ρόυσας εταιρι ας, 
απόδεικτικα  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας  των φυσικω ν πρόσω πων πόυ στελεχω νόυν τό πτυχι ό τής 
εταιρι ας ως εται ρόι. Οι αλλόδαπόι  πρόσφε ρόντες (φυσικα  και νόμικα  πρό σωπα), πόυ δεν υπόβα λόυν 
τα α νω απόδεικτικα , υπόβα λλόυν υπευ θυνή δή λωσή περι  τόυ ό τι δεν απασχόλόυ ν πρόσωπικό , για τό 
όπόι ό υπα ρχει υπόχρε ωσή ασφα λισής σε ήμεδαπόυ ς ασφαλιστικόυ ς όργανισμόυ ς. Αν απασχόλόυ ν 
τε τόιό πρόσωπικό , πρε πει να υπόβα λλόυν σχετικό  απόδεικτικό  ασφαλιστική ς ενήμερό τήτας 
εκδιδό μενό από  τόν eΕΦΚΑ.  

β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  δικαστική  ή  διόικήτική  από φασή με 
τελεσι δική και δεσμευτική  ισχυ  για τήν αθε τήσή των υπόχρεω σεω ν τόυ ό σόν αφόρα  στήν καταβόλή  
φό ρων ή  εισφόρω ν κόινωνική ς ασφα λισής.  

 
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22143: πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τήν αρμό δια 
δικαστική  ή  διόικήτική  αρχή  τόυ όικει όυ κρα τόυς - με λόυς ή  χω ρας, πόυ να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) 
μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυ144.  
 
Για τόυς όικόνόμικόυ ς φόρει ς πόυ ει ναι εγκαταστήμε νόι ή  εκτελόυ ν ε ργα στήν Ελλα δα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»145, με τό όπόι ό βεβαιω νεται ό τι δεν 
τελόυ ν υπό  πτω χευσή, πτωχευτικό  συμβιβασμό , αναγκαστική  διαχει ρισή, δεν ε χόυν υπαχθει  σε 
διαδικασι α εξυγι ανσής  καθω ς και  ό τι τό νόμικό  πρό σωπό δεν ε χει τεθει  υπό  εκκαθα ρισή με δικαστική  
από φασή. Τό εν λό γω πιστόπόιήτικό  εκδι δεται από  τό αρμό διό πρωτόδικει ό τής ε δρας τόυ όικόνόμικόυ  
φόρε α.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, συ μφωνα με τις κει μενες διατα ξεις, ως κα θε 
φόρα  ισχυ όυν.  Τα φυσικα  πρό σωπα δεν υπόβα λλόυν πιστόπόιήτικό  περι  μή θε σής σε εκκαθα ρισή.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζόνται στό taxisnet,  
από τήν όπόία να πρόκύπτει ή μή αναστόλή τής επιχειρήματικής δραστήριότήτάς τόυς. 
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Πρόκειμένόυ για τα σωματεία και τόυς συνεταιρισμόύς, τό Ενιαίό Πιστόπόιήτικό Δικαστικής 
Φερεγγυότήτας εκδίδεται για τα σωματεία από τό αρμόδιό Πρωτόδικείό, και για τόυς συνεταιρισμόύς 
για τό χρόνικό διάστήμα έως τις 31.12.2019 από τό Ειρήνόδικείό και μετά τήν παραπάνω ήμερόμήνία 
από τό Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν τό κρα τός-με λός ή  χω ρα δεν εκδι δει τα υπό  των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικα  ή  ό πόυ τα 
πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις υπό   1 και 2 και 4 (β) τόυ α ρθρόυ 22 Α, τό 
ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τόυ κρα τόυς με λόυς ή  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι 
εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς φόρε ας. 

Στήν περι πτωσή αυτή  όι αρμό διες δήμό σιες αρχε ς παρε χόυν επι σήμή δή λωσή στήν όπόι α αναφε ρεται 
ό τι δεν εκδι δόνται τα ε γγραφα ή  τα  πιστόπόιήτικα  τής παρόυ σας παραγρα φόυ ή  ό τι τα ε γγραφα ή  τα  
πιστόπόιήτικα  αυτα  δεν καλυ πτόυν ό λες τις περιπτω σεις πόυ αναφε ρόνται στα υπό   1 και 2 και 4 (β) 
τόυ α ρθρόυ 22 Α τής παρόυ σας  

Οι επι σήμες δήλω σεις καθι στανται διαθε σιμες με σω τόυ επιγραμμικόυ  απόθετήρι όυ πιστόπόιήτικω ν 

(e-Certis) 146 τόυ α ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λόιπε ς περιπτω σεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22147, υπόβα λλεται υπευ θυνή 
δή λωσή τόυ πρόσφε ρόντός ό τι δεν συντρε χόυν στό πρό σωπό  τόυ όι όριζό μενόι λό γόι απόκλεισμόυ 148. 

Ειδικα  για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22149, για τις εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις πόυ ει ναι εγγεγραμμε νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβα λλόνται πιστόπόιήτικα  χόρήγόυ μενα από  τα 
αρμό δια επιμελήτή ρια και φόρει ς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), ό πως πρόβλε πεται στή με αριθ. 
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) από φασή, περι  ενήμερό τήτας πτυχι όυ, ό πως ισχυ ει, από  τα 
όπόι α απόδεικνυ εται ό τι τα πρό σωπα με βεβαι ωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχω νόυν τήν εργόλήπτική  
επιχει ρήσή, δεν ε χόυν διαπρα ξει σόβαρό  επαγγελματικό  παρα πτωμα. 

Μετα  τή λή ξή ισχυ ός των μεταβατικω ν διατα ξεων τόυ α ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλή ρή 
ε ναρξή ισχυ ός των διατα ξεω ν τόυ τελευται όυ, για τις εγγεγραμμε νες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόλήπτικε ς 
επιχειρή σεις, ή μή συνδρόμή  τόυ ως α νω λό γόυ απόκλεισμόυ  περι  σόβαρόυ  επαγγελματικόυ  
παραπτω ματός, απόδεικνυ εται με τήν υπόβόλή  τόυ πιστόπόιήτικόυ  τόυ Τμή ματός ΙΙ τόυ εν λό γω 
μήτρω όυ πόυ συνιστα  επι σήμό κατα λόγό, συ μφωνα με τα ειδικό τερα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 47 τόυ 
ως α νω π.δ. 

(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  

Για τήν από δειξή τής μή συνδρόμή ς τόυ λό γόυ απόκλεισμόυ  τής παραγρα φόυ Α.5 τόυ α ρθρόυ 22  
υπόβα λλόνται, εφό σόν ό πρόσωρινό ς ανα δόχός ει ναι ανω νυμή εταιρι α: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 150, εφόσόν ό πρόσωρινός ανάδόχός είναι ανώνυμή 
εταιρία ή νόμικό πρόσωπό στή μετόχική σύνθεσή τόυ όπόίόυ συμμετέχει ανώνυμή εταιρεία ή νόμικό 
πρόσωπό τής αλλόδαπής  πόυ αντιστόιχεί σε ανώνυμή εταιρεία 151 (πλην των περιπτώσεων που 
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω): 

i) Για τήν απόδειξή τής εξαίρεσής από τήν υπόχρέωσή όνόμαστικόπόίήσής των μετόχών τόυς κατά τήν 
περ. α) τόυ άρθρόυ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
ii) Όσόν αφόρά τήν εξαίρεσή τής περ. β) τόυ ίδιόυ άρθρόυ, για τήν απόδειξή τόυ ελέγχόυ δικαιωμάτων 
ψήφόυ, υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχόμενής εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφόρετική τόυ 
πρόσωρινόύ αναδόχόυ,  πρόσθετή υπεύθυνή δήλωσή τόυ τελευταίόυ, στις όπόίες αναφέρόνται όι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, όι εταιρείες διαχείρισής κεφαλαίων/ενεργήτικόύ ή κεφαλαίων 
επιχειρήματικών συμμετόχών, ανά περίπτωσή και τό συνόλικό πόσόστό των δικαιωμάτων ψήφόυ πόυ 
ελέγχόυν στήν ελεγχόμενή από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα 
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δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  
22.Α.5. 152 
.  
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες: 
 

- Πιστόπόιήτικό  ΓΕΜΗ, από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς πόυ να έχει εκδόθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ήμέρες πριν από τήν υπόβόλή τόυ.153 
- Αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν αριθμό  των μετόχω ν κα θε 
μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, 
τό πόλυ  τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες  πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς τής πρόσφόρα ς. 

Ειδικό τερα: 

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, 
πρόσκόμι ζόυν μό νό τήν αναλυτική  κατα στασή με τα στόιχει α των μετό χων τής εταιρει ας και τόν 
αριθμό  των μετόχω ν κα θε μετό χόυ (μετόχόλό γιό), ό πως τα στόιχει α αυτα  ει ναι καταχωρήμε να στό 
βιβλι ό μετό χων τής εταιρει ας, τό πόλυ  τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν ήμε ρα υπόβόλή ς 
τής πρόσφόρα ς καθω ς ή απαι τήσή για τήν υπόβόλή  τόυ πιστόπόιήτικόυ  από  τό όπόι ό να πρόκυ πτει 
ό τι όι μετόχε ς ει ναι όνόμαστικε ς, καλυ πτεται συ μφωνα με τα όριζό μενα στό α ρθρό 23.9 τής παρόυ σας. 

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες εφό σόν, κατα  τό δι καιό τής ε δρας τόυς, ,: 

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμίζόυν: 
i) πιστόπόιήτικό αρμόδιας αρχής τόυ κράτόυς τής έδρας, από τό όπόίό να πρόκύπτει ότι όι 

μετόχές είναι όνόμαστικές, 
ii) αναλυτική κατάστασή μετόχων, με αριθμό των μετόχών τόυ κάθε μετόχόυ, όπως τα στόιχεία 

αυτά είναι καταχωρήμένα στό βιβλίό μετόχων τής εταιρείας με ήμερόμήνία τό πόλύ 30 εργάσιμες μέρες 
πριν τήν υπόβόλή πρόσφόράς, 

iii) κάθε άλλό στόιχείό από τό όπόίό να πρόκύπτει ή όνόμαστικόπόίήσή μέχρι φυσικόύ 
πρόσώπόυ των μετόχών, πόυ έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ήμέρες πριν τήν 
υπόβόλής τής πρόσφόράς.  

 
Β)  δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετόχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμίζόυν: 
i) βεβαίωσή περί μή υπόχρέωσής όνόμαστικόπόίήσής των μετόχών από αρμόδια αρχή, εφόσόν 

υπάρχει σχετική πρόβλεψή, διαφόρετικά πρόσκόμίζεται υπεύθυνή δήλωσή τόυ διαγωνιζόμενόυ, 
ii) έγκυρή και ενήμερωμένή κατάστασή πρόσώπων πόυ κατέχόυν τόυλάχιστόν 1% των 

μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ, 
iii) εάν δεν τήρείται τέτόια κατάστασή, πρόσκόμίζεται σχετική κατάστασή πρόσώπων, πόυ 

κατέχόυν τόυλάχιστόν ένα τόις εκατό (1%) των μετόχών ή δικαιωμάτων ψήφόυ, σύμφωνα με τήν 
τελευταία Γενική Συνέλευσή, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στήν εταιρεία. Σε αντίθετή περίπτωσή, 
ή εταιρεία αιτιόλόγεί τόυς λόγόυς πόυ δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, ή δε αναθέτόυσα αρχή 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά τήν κρίσή τής αιτιόλόγίας αυτής. Εναπόκειται στήν αναθέτόυσα 
αρχή να απόδείξει τή δυνατότήτα τής εταιρείας να υπόβάλλει τήν πρόαναφερόμενή κατάστασή, 
διαφόρετικά ή μή υπόβόλή τής σχετικής κατάστασής δεν επιφέρει έννόμες συνέπειες σε βάρός τής 
εταιρείας.  

 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από τήν κατά νόμόν αρμόδια αρχή τόυ κράτόυς 
τής έδρας τόυ υπόψήφίόυ και να συνόδεύόνται από επίσήμή μετάφρασή στήν ελλήνική. 
       
Ελλει ψεις στα δικαιόλόγήτικα  όνόμαστικόπόι ήσής των μετόχω ν συμπλήρω νόνται, κατα  τό α ρθρό 9 τής 
παρόυ σας. 

Περαιτε ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβα λλεται ή υπευ θυνή δή λωσή τής κόινή ς από φασής 
των Υπόυργω ν Ανα πτυξής και Επικρατει ας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
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τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπόγεγραμμε νή 
συ μφωνα με τό α ρθρό 79 Α ν. 4412/2016. 

(ζ) Για τήν περι πτωσή τόυ α ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυ σας διακή ρυξής, υπευ θυνή δή λωσή τόυ 
πρόσφε ρόντός ό τι δεν ε χει εκδόθει  σε βα ρός τόυ από φασή απόκλεισμόυ . 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσόν αφόρα  τήν καταλλήλό τήτα για τήν α σκήσή τής επαγγελματική ς δραστήριό τήτας, όι 
πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι στήν Ελλα δα υπόβα λλόυν βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.ΕΠ 
με χρι τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και από  
τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Τμή μα Ι τόυ Μήτρω όυ 
Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)154, ή  βεβαι ωσή εγγραφή ς στα Μήτρω α 
Περιφερειακω ν 3ης τάξης ή αναβαθμισμένη κ/ξία 2ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό πίεση) και 1ης τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 
 
(β) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε λόιπα  κρα τή με λή τής Ευρωπαι κή ς Ένωσής 
πρόσκόμι ζόυν τις δήλω σεις και πιστόπόιήτικα  πόυ περιγρα φόνται στό Παρα ρτήμα XI τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι πρόσφε ρόντες πόυ ει ναι εγκατεστήμε νόι σε κρα τός με λός τόυ Ευρωπαι κόυ  Οικόνόμικόυ  Χω ρόυ 
(Ε.Ο.Χ) ή  σε τρι τες χω ρες πόυ ε χόυν υπόγρα ψει και κυρω σει τή ΣΔΣ, στό βαθμό  πόυ ή υπό  ανα θεσή 
δήμό σια συ μβασή καλυ πτεται από  τα Παραρτή ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικε ς σήμειω σεις τόυ 
σχετικόυ  με τήν Ένωσή Πρόσαρτή ματός I τής ως α νω Συμφωνι ας, ή  σε τρι τες χω ρες πόυ δεν εμπι πτόυν 
στήν πρόήγόυ μενή  περι πτωσή και ε χόυν συνα ψει διμερει ς ή  πόλυμερει ς συμφωνι ες με τήν Ένωσή σε 
θε ματα διαδικασιω ν ανα θεσής δήμόσι ων συμβα σεων, πρόσκόμι ζόυν πιστόπόιήτικό  αντι στόιχόυ 
επαγγελματικόυ  ή  εμπόρικόυ  μήτρω όυ. Στήν περι πτωσή πόυ χω ρα δεν τήρει  τε τόιό μήτρω ό, τό 
ε γγραφό ή  τό πιστόπόιήτικό  μπόρει  να αντικαθι σταται από  ε νόρκή βεβαι ωσή ή , στα κρα τή - με λή ή  
στις χω ρες ό πόυ δεν πρόβλε πεται ε νόρκή βεβαι ωσή, από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ ενδιαφερόμε νόυ 
ενω πιόν αρμό διας δικαστική ς ή  διόικήτική ς αρχή ς, συμβόλαιόγρα φόυ ή  αρμό διόυ επαγγελματικόυ  ή  
εμπόρικόυ  όργανισμόυ  τής χω ρας καταγωγή ς ή  τής χω ρας ό πόυ ει ναι εγκατεστήμε νός ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας, ό τι δεν τήρει ται τε τόιό μήτρω ό και ό τι ασκει  τή δραστήριό τήτα τόυ α ρθρόυ 21 τής παρόυ σας. 
 
 Τα ως α νω δικαιόλόγήτικα  υπό  α), β) και γ) γι νόνται απόδεκτα , εφό σόν ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα 
(30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς, εκτό ς αν συ μφωνα με τις ειδικό τερες διατα ξεις 
ε κδόσής αυτω ν πρόβλε πεται συγκεκριμε νός χρό νός ισχυ ός και ει ναι σε ισχυ  κατα  τήν υπόβόλή  τόυς155 
 

 
23.5  Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 
Η όικόνόμική  και χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται: 
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.: 

 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ 

περιε χει, με χρι τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 
71/2019, και από  τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ, βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Τμή μα ΙΙ 
τόυ Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Γ δεν καλυ πτόνται  από  τήν ως α νω  
βεβαι ωσή εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) 
τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016.  
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Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νων 
απαιτή σεων όικόνόμική ς και χρήματόόικόνόμική ς επα ρκειας τόυ α ρθρόυ 22.Γ, ενω  για τήν από δειξή 
των λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα 
πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016,  ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό 
α ρθρό 22.Γ απαι τήσή. 
 
Ειδικα , για τήν από δειξή τής απαι τήσής τής μή υπε ρβασής των ανω τατων επιτρεπτω ν όρι ων 
ανεκτε λεστόυ υπόλόι πόυ εργόλαβικω ν συμβα σεων: 
• με τήν υπόβόλή  ενήμερό τήτας πτυχι όυ εν ισχυ ει, συνόδευό μενής, ανα  περι πτωσή, από  πι νακα 

ό λων των υπό  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
ή  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τα ε ργα πόυ ει ναι υπό  εξε λιξή και δεν συμπεριλαμβα νόνται στήν ενήμερό τήτα 
πτυχι όυ ή  

• με τήν υπόβόλή  υπευ θυνής δή λωσής τόυ πρόσωρινόυ  αναδό χόυ, συνόδευό μενής από  πι νακα 
ό λων των υπό  εκτε λεσή ε ργων (ει τε ως μεμόνωμε νός ανα δόχός ει τε στό πλαι σιό κόινόπραξι ας 
ή  υπεργόλαβι ας) και αναφόρα  για τό ανεκτε λεστό υπό λόιπό ανα  ε ργό και τό συνόλικό  
ανεκτε λεστό, για τις εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις πόυ δεν διαθε τόυν ενήμερό τήτα πτυχι όυ, κατα  
τις κει μενες διατα ξεις.  

 
 
Ειδικα  για τόυς εγγεγραμμε νόυς στα Μήτρω α Περιφερειακω ν Ενότή των,  όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 
22.Γ απόδεικνυ όνται με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  διαθε τόυν 
πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής, κατα  τα 
όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός Ι τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνική  και επαγγελματική  ικανό τήτα των όικόνόμικω ν φόρε ων απόδεικνυ εται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ή  στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
• ει τε από  τή βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόι α απότελει  τεκμή ριό των πλήρόφόριω ν πόυ 

περιε χει με χρι τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 
71/2019, και από  τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ τελευται όυ, βεβαι ωσή εγγραφή ς στό Τμή μα ΙΙ 
τόυ Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

• ει τε, στήν περι πτωσή πόυ όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 22.Δ δεν καλυ πτόνται από  τήν ως 
α νω βεβαι ωσή εγγραφή ς, με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  
με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα 
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κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016, ανα λόγα με τήν τιθε μενή στό 
α ρθρό 22.Δ απαι τήσή. 

 
Σε κα θε περι πτωσή,  ή βεβαι ωσή εγγραφή ς μπόρει  να υπόβα λλεται για τήν από δειξή μό νό όρισμε νων 
απαιτή σεων τεχνική ς και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ α ρθρόυ 22.Δ, ενω  για τήν από δειξή των 
λόιπω ν απαιτή σεων μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόνται  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.  
 
Ειδικα  για τόυς εγγεγραμμε νόυς στα Μήτρω α Περιφερειακω ν Ενότή των,   όι απαιτή σεις τόυ α ρθρόυ 
22.Δ απόδεικνυ όνται με τήν υπόβόλή  ενό ς ή  περισσό τερων από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ 
πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικα  με σα για τα κριτή ρια επιλόγή ς) τόυ 
Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επίσημους καταλόγους ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  
πρό τυπα πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α΄ τόυ ν. 
4412/2016, μπόρόυ ν να πρόσκόμι ζόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
εκδιδό μενό από  τήν αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  
πιστόπόι ήσής, κατα  τα όριζό μενα στό α ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παρα γραφό 9 τόυ 
παρό ντός α ρθρόυ . 
 
(γ) Οι αλλόδαπόι  όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ δεν ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  
διαθε τόυν πιστόπόιήτικό  από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής κατα  τα ανωτε ρω, υπόβα λλόυν ως 
δικαιόλόγήτικα  ε να ή  περισσό τερα από  τα απόδεικτικα  με σα πόυ πρόβλε πόνται στό Με ρός ΙΙ τόυ 
Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 
22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.156 
 
 
23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε157 
 

α) πιστόπόιήτικό  διασφα λισής πόιό τήτας, συ μφωνα με τό πρό τυπό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (ή  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για ό σό δια στήμα ει ναι σε ισχυ ), ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ 
Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν, όδόπόιι ας, υδραυλικω ν, 
ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν και πρασι νόυ, τό όπόι ό θα εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι 
διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή-European Co-
operation for Accreditation (πχ DAkkS-deutsche akkreditierungsstelle, UKAS-UK national accreditation 
body, Cofrac, ΕΣΥΔ κλπ), 

β) πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός περιβαλλόντική ς διαχει ρισής συ μφωνα με τό πρό τυπό ISO 
14001:2015, ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς 
για ε ργα όικόδόμικω ν, όδόπόιι ας, υδραυλικω ν, ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν και πρασι νόυ τό όπόι ό θα 
εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς 
Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή. 

γ) πιστόπόιήτικό  τή ρήσής συστή ματός διαχει ρισής τής ασφα λειας και τής υγιεινή ς στήν εργασι α 
συ μφωνα με τό πρό τυπό OHSAS 18001 ή  ΕΛΟΤ 1801 , ή  α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 
82 τόυ Ν.4412/2016, με πεδι ό εφαρμόγή ς για ε ργα όικόδόμικω ν, όδόπόιι ας, υδραυλικω ν, 
ήλεκτρόμήχανόλόγικω ν και πρασι νόυ, τό όπόι ό θα εκδόθει  από  φόρε α πιστόπόι ήσής πόυ ει ναι 
διαπιστευμε νός σε φόρε α-με λός τής Ευρωπαι κή ς Συνεργασι ας για τήν Πιστόπόι ήσή. 

δ) Συ στήμα διαχει ρισής Οδική ς Ασφα λειας συ μφωνα με τό πρό τυπό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012, ή  
α λλό αντι στόιχό κατα  τήν ε ννόια τόυ Άρθρόυ 82 τόυ Ν.4412/2016. 
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Η αναθέτόυσα αρχή αναγνωρίζει ισόδύναμα πιστόπόιήτικά πόυ έχόυν εκδόθεί από φόρείς 
διαπιστευμένόυς από ισόδύναμόυς Οργανισμόύς διαπίστευσής, εδρεύόντες και σε άλλα κράτή - μέλή. 
Επίσής, κάνει δεκτά άλλα απόδεικτικά στόιχεία για ισόδύναμα μέτρα διασφάλισής πόιότήτας, εφόσόν 
ό ενδιαφερόμενός όικόνόμικός φόρέας δεν είχε τή δυνατότήτα να απόκτήσει τα εν λόγω πιστόπόιήτικά 
εντός των σχετικών πρόθεσμιών για λόγόυς για τόυς όπόίόυς δεν ευθύνεται ό ίδιός, υπό τήν 
πρόϋπόθεσή ότι ό όικόνόμικός φόρέας απόδεικνύει ότι τα πρότεινόμενα μέτρα διασφάλισής πόιότήτας 
ή περιβαλλόντικής διαχείρισής πλήρόύν τα απαιτόύμενα πρότυπα. 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περι πτωσή νόμικόυ  πρόσω πόυ, υπόβα λλόνται ήλεκτρόνικα , με σω τής λειτόυργικό τήτας 
«Επικόινωνι α», με θε μα: “Δικαιόλόγήτικα  Πρόσωρινόυ  Αναδό χόυ- Κατακυ ρωσή’’, τα νόμιμόπόιήτικα  
ε γγραφα από  τα όπόι α πρόκυ πτει ή εξόυσι α υπόγραφή ς τόυ νόμι μόυ εκπρόσω πόυ και τα όπόι α πρε πει 
να ε χόυν εκδόθει  ε ως τρια ντα (30) εργα σιμες ήμε ρες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς158, εκτό ς αν συ μφωνα 
με τις ειδικό τερες διατα ξεις αυτω ν φε ρόυν συγκεκριμε νό χρό νό ισχυ ός  
 
Ειδικό τερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτω σεις πόυ ό όικόνόμικό ς φόρε ας ει ναι νομικό πρόσωπο και εγγρα φεται υπόχρεωτικα  
ή  πρόαιρετικα  στό ΓΕΜΗ και δήλω νει τήν εκπρόσω πήσή και τις μεταβόλε ς τής στό ΓΕΜΗ:159 
 
α) για τήν απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 160.   
 
β) Για τήν από δειξή τής νό μιμής συ στασής και των μεταβόλω ν τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόι ό πρε πει να ε χει εκδόθει  ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  
τήν υπόβόλή  τόυ. 
 
2) Στις λόιπε ς περιπτω σεις τα, κατα  περι πτωσή, νόμιμόπόιήτικα  ε γγραφα συ στασής και νό μιμής 
εκπρόσω πήσής (ό πως καταστατικα , πιστόπόιήτικα  μεταβόλω ν, αντι στόιχα ΦΕΚ, απόφα σεις 
συγκρό τήσής όργα νων διόι κήσής σε σω μα, κλπ., ανα λόγα με τή νόμική  μόρφή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α), 
συνόδευό μενα από  υπευ θυνή δή λωσή τόυ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ ό τι εξακόλόυθόυ ν να ισχυ όυν κατα  
τήν υπόβόλή  τόυς. 
 
Σε περι πτωσή πόυ για τή διενε ργεια τής παρόυ σας διαδικασι ας ανα θεσής ε χόυν χόρήγήθει  εξόυσι ες σε 
πρό σωπό πλε όν αυτω ν πόυ αναφε ρόνται στα παραπα νω ε γγραφα, πρόσκόμι ζεται επιπλε όν από φασή- 
πρακτικό  τόυ αρμόδι όυ καταστατικόυ  όργα νόυ διόι κήσής τόυ νόμικόυ  πρόσω πόυ  χόρήγή θήκαν όι 
σχετικε ς εξόυσι ες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρόσκόμι ζόυν τα πρόβλεπό μενα, κατα  τή νόμόθεσι α τής χω ρας 
εγκατα στασής, απόδεικτικα  ε γγραφα, και εφό σόν δεν πρόβλε πόνται, υπευ θυνή δή λωσή  τόυ νό μιμόυ 
εκπρόσω πόυ, από  τήν όπόι α απόδεικνυ όνται τα ανωτε ρω ως πρός τή νό μιμή συ στασή, μεταβόλε ς και 
εκπρόσω πήσή τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α. 
Οι ως α νω υπευ θυνες δήλω σεις γι νόνται απόδεκτε ς, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  τήν κόινόπόι ήσή 
τής πρό σκλήσής για τήν υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν. 
Από  τα ανωτε ρω ε γγραφα πρε πει να πρόκυ πτόυν ή νό μιμή συ στασή  τόυ όικόνόμικόυ  φόρε α, ό λες όι 
σχετικε ς τρόπόπόιή σεις των καταστατικω ν, τό/τα πρό σωπό/α πόυ δεσμευ ει/όυν νό μιμα τήν εταιρι α 
κατα  τήν ήμερόμήνι α διενε ργειας τόυ διαγωνισμόυ  (νό μιμός εκπρό σωπός, δικαι ωμα υπόγραφή ς κλπ.), 
τυχό ν τρι τόι, στόυς όπόι όυς ε χει χόρήγήθει  εξόυσι α εκπρόσω πήσής, καθω ς και ή θήτει α τόυ/των ή /και 
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των μελω ν τόυ όργα νόυ διόι κήσής/ νό μιμόυ εκπρόσω πόυ. 
 
Γ. Οι ενω σεις όικόνόμικω ν φόρε ων πόυ υπόβα λλόυν κόινή  πρόσφόρα , υπόβα λλόυν τα παραπα νω, κατα  
περι πτωσή δικαιόλόγήτικα , για κα θε όικόνόμικό  φόρε α πόυ συμμετε χει στήν ε νωσή, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016. 

 
Δ. Σε περι πτωσή πόυ ό πρόσφε ρων ει ναι φυσικό  πρό σωπό/ ατόμική  επιχει ρήσή, τα φυσικα , εφό σόν 
ε χει χόρήγή σει εξόυσι ες εκπρόσω πήσής σε τρι τα πρό σωπα, πρόσκόμι ζεται εξόυσιόδό τήσή τόυ 
όικόνόμικόυ  φόρε α. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς ή  διαθε τόυν 
πιστόπόι ήσή από  όργανισμόυ ς πιστόπόι ήσής πόυ συμμόρφω νόνται με τα ευρωπαι κα  πρό τυπα 
πιστόπόι ήσής, κατα  τήν ε ννόια τόυ Παραρτή ματός VII τόυ Πρόσαρτή ματός Α' τόυ ν. 4412/2016, 
μπόρόυ ν να  υπόβα λλόυν στις αναθε τόυσες αρχε ς πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς εκδιδό μενό από  τήν 
αρμό δια αρχή  ή  τό πιστόπόιήτικό  πόυ εκδι δεται από  τόν αρμό διό όργανισμό  πιστόπόι ήσής.  
Στα πιστόπόιήτικα  αυτα  αναφε ρόνται τα δικαιόλόγήτικα  βα σει των όπόι ων ε γινε ή εγγραφή  των 
εν λό γω όικόνόμικω ν φόρε ων στόν επι σήμό κατα λόγό ή  ή πιστόπόι ήσή και ή κατα ταξή στόν εν 
λό γω κατα λόγό. 
Η πιστόπόιόυ μενή εγγραφή  στόυς επι σήμόυς καταλό γόυς από  τόυς αρμό διόυς όργανισμόυ ς ή  τό 
πιστόπόιήτικό , πόυ εκδι δεται από  τόν όργανισμό  πιστόπόι ήσής, συνιστα  τεκμή ριό 
καταλλήλό τήτας ό σόν αφόρα  τις απαιτή σεις πόιότική ς επιλόγή ς, τις όπόι ες καλυ πτει ό επι σήμός 
κατα λόγός ή  τό πιστόπόιήτικό . 
Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι σε επι σήμόυς καταλό γόυς απαλλα σσόνται από  
τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς των δικαιόλόγήτικω ν πόυ αναφε ρόνται στό πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς 
τόυς. 
 

(β) Οι όικόνόμικόι  φόρει ς πόυ ει ναι εγγεγραμμε νόι στό Μ.Ε.ΕΠ. στις τα ξεις 3ή ε ως και 7ή, με χρι 
τή λή ξή τής μεταβατική ς περιό δόυ ισχυ ός, συ μφωνα με τό α ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, 
υπόβα λλόντας «Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ»  εν ισχυ  απαλλα σσόνται από  τήν υπόχρε ωσή υπόβόλή ς 
των δικαιόλόγήτικω ν 161: 
- από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ τόυ α ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυ σας για τόν Πρό εδρό και 
Διευθυ νόντα Συ μβόυλό εργόλήπτική ς επιχει ρήσής. Για τα λόιπα  με λή τόυ Δ.Σ τής εταιρει ας, θα 
πρε πει να υπόβλήθει  αυτότελω ς από σπασμα πόινικόυ  μήτρω όυ, καθό σόν τα πρό σωπα αυτα  δεν 
καλυ πτόνται από  τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ.  
- φόρόλόγική  και ασφαλιστική  ενήμερό τήτα τόυ α ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυ σας.162 
- τα πιστόπόιήτικα  από  τό αρμό διό Πρωτόδικει ό και τό ΓΕΜΗ τόυ α ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυ σας 
υπό  τήν πρόυ πό θεσή ό μως ό τι καλυ πτόνται πλή ρως (ό λες όι πρόβλεπό μενες περιπτω σεις) από  
τήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ. 
- τό πιστόπόιήτικό  από  τό αρμό διό επιμελήτή ριό ό σόν αφόρα  τό λό γό απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 
22. Α.4. (θ).163 
- τό πιστόπόιήτικό  τής αρμό διας αρχή ς για τήν όνόμαστικόπόι ήσή των μετόχω ν τόυ α ρθρόυ 23.3. 
(στ). 
- τα  απόδεικτικα  ε γγραφα νόμιμόπόι ήσής  τής εργόλήπτική ς επιχει ρήσής. 
   
Σε περι πτωσή πόυ κα πόιό από  τα ανωτε ρω δικαιόλόγήτικα  ε χει λή ξει, πρόσκόμι ζεται τό σχετικό  
δικαιόλόγήτικό  εν ισχυ . Εφό σόν στήν Ενήμερό τήτα Πτυχι όυ δεν αναφε ρεται ρήτα  ό τι τα στελε χή 

τόυ πτυχι όυ τόυ πρόσφε ρόντα ει ναι ασφαλιστικω ς ενή μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμε ας πρω ήν ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ό πρόσφε ρων πρόσκόμι ζει επιπλε όν τής ενήμερό τήτας πτυχι όυ, ασφαλιστική  
ενήμερό τήτα για τα στελε χή αυτα . 
 
Από  τήν πλή ρή ε ναρξή ισχυ ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιήτικό  εγγραφή ς στό Τμή μα  ΙΙ τόυ 
Μήτρω όυ Εργόλήπτικω ν Επιχειρή σεων Δήμόσι ων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  απότελει  επι σήμό 
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κατα λόγό και απαλλα σσει τις εγγεγραμμε νες εργόλήπτικε ς επιχειρή σεις από  τήν πρόσκό μισή των 
απόδεικτικω ν με σων πόυ πρόβλε πόνται στα α ρθρα 47 επό μενα.  
 
    
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στήν περι πτωσή πόυ όικόνόμικό ς φόρε ας επιθυμει  να στήριχθει  στις ικανό τήτες α λλων φόρε ων, 
ή από δειξή ό τι θα ε χει στή δια θεσή  τόυ τόυς αναγκαι όυς πό ρόυς, γι νεται με τήν  υπόβόλή  σχετικόυ  
συμφωνήτικόυ  των φόρε ων αυτω ν για τόν σκόπό  αυτό .  
 
Ειδικό τερα, πρόσκόμι ζεται ε γγραφό (συμφωνήτικό  ή  σε περι πτωσή νόμικόυ  πρόσω πόυ από φασή τόυ 
αρμόδι όυ όργα νόυ διόι κήσής αυτόυ  ή  σε περι πτωσή φυσικόυ  πρόσω πόυ υπευ θυνή δή λωσή), δυνα μει 
τόυ όπόι όυ αμφό τερόι, διαγωνιζό μενός  όικόνόμικό ς φόρε ας και τρι τός φόρε ας, εγκρι νόυν τή μεταξυ  
τόυς συνεργασι α για τήν κατα  περι πτωσή παρόχή  πρός τόν διαγωνιζό μενό τής χρήματόόικόνόμική ς 
ή /και τεχνική ς ή /και επαγγελματική ς ικανό τήτας τόυ φόρε α, ω στε αυτή  να ει ναι στή δια θεσή τόυ 
διαγωνιζό μενόυ  για τήν εκτε λεσή τής Συ μβασής. Η σχετική  αναφόρα  θα πρε πει να ει ναι λεπτόμερή ς 
και να αναφε ρει κατ’ ελα χιστόν τόυς συγκεκριμε νόυς πό ρόυς πόυ θα ει ναι διαθε σιμόι για τήν εκτε λεσή 
τής συ μβασής και τόν τρό πό δια τόυ όπόι όυ θα χρήσιμόπόιήθόυ ν αυτόι  για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. 
Ο τρι τός θα δεσμευ εται ρήτα  ό τι θα διαθε σει στόν διαγωνιζό μενό τόυς συγκεκριμε νόυς πό ρόυς κατα  
τή δια ρκεια τής συ μβασής και ό διαγωνιζό μενός  ό τι θα κα νει χρή σή αυτω ν σε περι πτωσή πόυ τόυ 
ανατεθει  ή συ μβασή. Σε περι πτωσή πόυ ό τρι τός διαθε τει χρήματόόικόνόμική  επα ρκεια, θα δήλω νει 
επι σής ό τι καθι σταται από  κόινόυ  με τόν διαγωνιζό μενό υπευ θυνός για τήν εκτε λεσή τής συ μβασής. Σε 
περι πτωσή πόυ ό τρι τός διαθε τει στόιχει α τεχνική ς ή  επαγγελματική ς καταλλήλό τήτας πόυ 
σχετι ζόνται με τόυς τι τλόυς σπόυδω ν και τα επαγγελματικα  πρόσό ντα πόυ όρι ζόνται στήν περι πτωσή 
στ’ τόυ Με ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτή ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτή ματός Α τόυ ν. 4412/2016 ή  με τήν σχετική  
επαγγελματική  εμπειρι α, θα δεσμευ εται ό τι θα εκτελε σει τις εργασι ες ή  υπήρεσι ες για τις όπόι ες 
απαιτόυ νται όι συγκεκριμε νες ικανό τήτες, δήλω νόντας τό τμή μα τής συ μβασής πόυ θα εκτελε σει. 
 

23. 11 Επισήμαι νεται ό τι γι νόνται απόδεκτε ς: 
• όι ε νόρκες βεβαιω σεις πόυ αναφε ρόνται στήν παρόυ σα Διακή ρυξή, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  
ε ως τρεις (3) μή νες πριν από  τήν υπόβόλή  τόυς,  
• όι υπευ θυνες δήλω σεις, εφό σόν ε χόυν συνταχθει  μετα  τήν κόινόπόι ήσή τής πρό σκλήσής για 
τήν υπόβόλή  των δικαιόλόγήτικω ν164 Σήμειω νεται ό τι δεν απαιτει ται θεω ρήσή τόυ γνήσι όυ τής 
υπόγραφή ς τόυς. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η πρόσφόρα  των διαγωνιζόμε νων περιλαμβα νει τόυς ακό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυ ς 
υπόφακε λόυς: 
(α)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς»  
 (β)  υπόφα κελό με τήν ε νδειξή «Οικόνόμική  Πρόσφόρα »  
συ μφωνα με τα κατωτε ρω: 

 
24.2 Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Δικαιόλόγήτικα  Συμμετόχή ς» πρε πει, επι  πόινή  απόκλεισμόυ , 
να περιε χει τα ακό λόυθα υπό  (α) και (β) στόιχει α:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επι σής δυ ναται να περιλαμβα νει και συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή, με τήν όπόι α ό όικόνόμικό ς 
φόρε ας μπόρει  να διευκρινι ζει τις δήλω σεις και πλήρόφόρι ες πόυ παρε χει στό ΕΕΕΣ. Η 
συνόδευτική  υπευ θυνή δή λωσή υπόγρα φεται, συ μφωνα με ό σα πρόβλε πόνται στό α ρθρό 79Α τόυ 
ι διόυ ν. 4412/2016. 
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β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 
γ) Βεβαίωση επίσκεψης –συμμόρφωσης 
 
δ) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας.165 
 
 
24.3Ο ήλεκτρόνικό ς υπόφα κελός «Οικόνόμική  Πρόσφόρα » περιε χει τό αρχει ό pdf, τό όπόι ό 
παρα γεται από  τό υπόσυ στήμα, αφόυ  συμπλήρωθόυ ν καταλλή λως όι σχετικε ς φό ρμες  και 
υπόγρα φεται, τόυλα χιστόν με πρόήγμε νή ήλεκτρόνική  υπόγραφή , ή όπόι α υπόστήρι ζεται από  
αναγνωρισμε νό (εγκεκριμε νό) πιστόπόιήτικό .  
 
 
24.4 Στήν περι πτωσή πόυ με τήν πρόσφόρα  υπόβα λλόνται δήμό σια ή / και ιδιωτικα  ε γγραφα, 
αυτα  γι νόνται απόδεκτα , συ μφωνα με τα ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 4.2 β τής παρόυ σας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, 
υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
 
 
  





48 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο πρόσφε ρων όικόνόμικό ς φόρε ας αναφε ρει στήν πρόσφόρα  τόυ τό τμή μα τής συ μβασής πόυ 
πρότι θεται να αναθε σει υπό  μόρφή  υπεργόλαβι ας σε τρι τόυς, καθω ς και τόυς υπεργόλα βόυς πόυ 
πρότει νει. Αν ό ανα δόχός πρό τεινε συγκεκριμε νόυς υπεργόλα βόυς κατα  τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς 
τόυ, υπόχρεόυ ται, κατα  τήν υπόγραφή  τής συ μβασής εκτε λεσής, να πρόσκόμι σει τήν υπεργόλαβική  
συ μβασή. Η Διευθυ νόυσα Υπήρεσι α μπόρει  να χόρήγή σει πρόθεσμι α στόν ανα δόχό κατ’ αι τήσή  τόυ, για 
τήν πρόσκό μισή τής υπεργόλαβική ς συ μβασής με τόν αρχικω ς πρόταθε ντα υπεργόλα βό ή  α λλόν, πόυ 
διαθε τει τα αναγκαι α, κατα  τήν κρι σή τής υπήρεσι ας αυτή ς, πρόσό ντα, εφό σόν συντρε χει σόβαρό ς 
λό γός. 166  
 

 
25.2 Η τή ρήσή των υπόχρεω σεων τής παρ. 2 τόυ α ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 από  υπεργόλα βόυς δεν 
αι ρει τήν ευθυ νή τόυ κυρι όυ αναδό χόυ. 

 
25.3 .................................................................... 167 
 
25.4  Η αναθε τόυσα αρχή : 
 
α) ελε γχει τήν επαγγελματική  καταλλήλό τήτα τόυ υπεργόλα βόυ να εκτελε σει τό πρός ανα θεσή τμή μα, 
κατα  τήν ε ννόια τόυ α ρθρόυ 22.Β (α ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθευ ει τή μή 
συνδρόμή , στό πρό σωπό  τόυ, των λό γω απόκλεισμόυ  τόυ α ρθρόυ 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 (α ρθρα 73 
παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συ μφωνα με τα κατα  περι πτωσή ειδικω ς πρόβλεπό μενα στό α ρθρό 
23 τής παρόυ σας (α ρθρα 79 ε ως 81 ν. 4412/2016). 168 
 
β) απαιτει  υπόχρεωτικα  από  τόν όικόνόμικό  φόρε α να αντικαταστή σει ε ναν υπεργόλα βό, ό ταν κατό πιν 
τόυ ελε γχόυ και τής επαλή θευσής τής ως α νω περι πτωσής (α), διαπιστω νεται ό τι δεν πλήρόυ νται όι 
ό ρόι επαγγελματική ς καταλλήλό τήτας τόυ υπεργόλα βόυ ή  ό ταν συντρε χόυν όι ως α νω λό γόι 
απόκλεισμόυ  τόυ. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κα θε διαφόρα  μεταξυ  των συμβαλλό μενων μερω ν πόυ πρόκυ πτει ή  σχετι ζεται με τήν  ερμήνει α και/ ή  
τό κυ ρός και/ή  τήν εφαρμόγή  και/ή  τήν εκτε λεσή τής συμβα σής  επιλυ εται με τήν α σκήσή πρόσφυγή ς 
ή  αγωγή ς στό διόικήτικό  εφετει ό τής περιφε ρειας, στήν όπόι α ε χει υπόγρα φει ή συ μβασή συ μφωνα με 
τα όριζό μενα στό α ρθρό 175 ν. 4412/2016.  
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η ε γκρισή κατασκευή ς τόυ δήμόπρατόυ μενόυ ε ργόυ, απόφασι στήκε με τήν αριθμ. 112/2021 

Από φασή Δήμότικόυ  Συμβόυλι όυ. 
 
26.2  Ο Κυ ριός τόυ Έργόυ μπόρει  να εγκαταστή σει για τό ε ργό αυτό  Τεχνικό  Συ μβόυλό. Ο 
Ανα δόχός τόυ ε ργόυ, ε χει τήν υπόχρε ωσή να διευκόλυ νει τις δραστήριό τήτες τόυ Τεχνικόυ  
Συμβόυ λόυ, πόυ πήγα ζόυν από  τή συμβατική  σχε σή τής Υπήρεσι ας με αυτό ν.  
 
26.3 Οι πρόσφε ρόντες, με τήν υπόβόλή  τής πρόσφόρα ς τόυς, απόδε χόνται ανεπιφυ λακτα τόυς 
ό ρόυς τής παρόυ σας Διακή ρυξής  
 
26. 4 Η Αναθε τόυσα Αρχή  ενήμερω νει τό φυσικό  πρό σωπό πόυ υπόγρα φει τήν πρόσφόρα  ως 
πρόσφε ρων ή  ως νό μιμός εκπρό σωπός πρόσφε ρόντός, ό τι ή ι δια ή  και τρι τόι, κατ’ εντόλή  και για 





49 

λόγαριασμό  τής, θα επεξεργα ζόνται πρόσωπικα  δεδόμε να πόυ περιε χόνται στόυς φακε λόυς τής 
πρόσφόρα ς και τα απόδεικτικα  με σα τα όπόι α υπόβα λλόνται σε αυτή ν, στό πλαι σιό τόυ παρό ντός 
Διαγωνισμόυ , για τό σκόπό  τής αξιόλό γήσής των πρόσφόρω ν και τής ενήμε ρωσής ε τερων 
συμμετεχό ντων σε αυτό ν, λαμβα νόντας κα θε ευ λόγό με τρό για τή διασφα λισή τόυ από ρρήτόυ και 
τής ασφα λειας τής επεξεργασι ας των δεδόμε νων και τής πρόστασι ας τόυς από  κα θε μόρφή ς 
αθε μιτή επεξεργασι α, συ μφωνα με τις διατα ξεις τής κει μενής νόμόθεσι ας περι  πρόστασι ας 
πρόσωπικω ν δεδόμε νων. 
 
26. 5 Αν, μετα  από  τήν τυχό ν όριστικόπόι ήσή τής ε κπτωσής τόυ αναδό χόυ, συ μφωνα με τα 
ειδικό τερα όριζό μενα στό α ρθρό 160 τόυ ν. 4412/2016,  ή Πρόι σταμε νή Αρχή  απόφασι σει τήν 
όλόκλή ρωσή τόυ ε ργόυ, πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  μειόδό τή τόυ παρό ντός  διαγωνισμόυ  
και τόυ πρότει νει να αναλα βει αυτό ς τό ε ργό όλόκλή ρωσής τής ε κπτωτής εργόλαβι ας, με τόυς 
ι διόυς ό ρόυς και πρόυ πόθε σεις και βα σει τής πρόσφόρα ς πόυ υπε βαλε στόν διαγωνισμό . Η 
συ μβασή εκτε λεσής συνα πτεται, εφό σόν εντό ς δεκαπε ντε (15) ήμερω ν από  τήν κόινόπόι ήσή τής 
πρό τασής περιε λθει στήν Πρόι σταμε νή Αρχή  ε γγραφή και ανεπιφυ λακτή απόδόχή  τής. Η α πρακτή 
πα ρόδός τής πρόθεσμι ας θεωρει ται ως από ρριψή τής πρό τασής. Αν ό ανωτε ρω μειόδό τής δεν 
δεχθει  τήν πρό τασή συ ναψής συ μβασής, ή Πρόι σταμε νή Αρχή  πρόσκαλει  τόν επό μενό κατα  σειρα  
μειόδό τή, ακόλόυθω ντας κατα  τα λόιπα  τήν ι δια διαδικασι α. Εφό σόν και αυτό ς απόρρι ψει τήν 
πρό τασή, ή Πρόι σταμε νή Αρχή  για τήν ανα δειξή αναδό χόυ στό ε ργό πρόσφευ γει κατα  τήν κρι σή 
τής ει τε στήν ανόικτή  δήμόπρασι α ει τε στή διαδικασι α με διαπραγμα τευσή, κατα  τις όικει ες 
διατα ξεις τόυ ν. 4412/2016. 
 
 
Η διαδικασι α τής παρόυ σας δεν εφαρμό ζεται μό νό στήν περι πτωσή πόυ ή Πρόι σταμε νή Αρχή  
κρι νει, ό τι όι παραπα νω πρόσφόρε ς δεν ει ναι ικανόπόιήτικε ς για τόν κυ ριό τόυ ε ργόυ ή  ε χόυν 
επε λθει λό γω εφαρμόγή ς νε ων κανόνισμω ν αλλαγε ς στόν τρό πό κατασκευή ς τόυ ε ργόυ, ενω  
μπόρει  να εφαρμό ζεται αναλόγικα  και σε περι πτωσή όλόκλή ρωσής τόυ ε ργόυ, υ στερα από  
αυτόδι καιή δια λυσή τής συ μβασής κατό πιν πτω χευσής τόυ αναδό χόυ ή  δια λυσή με υπαιτιό τήτα 
τόυ κυρι όυ τόυ ε ργόυ κατα  τις κει μενες διατα ξεις. 
 
26.6 ………………………………………….169 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ                                                                                      Σελίδα 1 από 11 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή του έργου με τίτλο:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α΄» . 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά: 

I. Στην αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης του Δημοτικού 
δικτύου ύδρευσης σε διάφορες περιοχές της Διοικητικής Περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας και συγκεκριμμένα τις περιοχές Κιτσίου, Σκάρπιζα, Χατζήρια-
Λαμπρικάς, Βιομηχανική περιοχή Κορωπίου Βάρης, και Καρελλάς. Από την 
περιοχή αυτή εξαιρέθηκαν τα τμήματα που βρίσκονται σε πιθανές δασικές 
περιοχές, οπότε στις περιοχές αυτές δεν θα κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης.  

II. Στην τοποθέτηση εκκενωτών σε διάφορα σημεία. 

III. Στην τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε διάφορα σημεία των 
δικτύων για την προστασία αυτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία τους.  

IV. Στην τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης DN80 και 2 παροχών 2.5’’ έκαστο. 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

3.1. Γεωγραφική θέση – Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά ευρύτερης 
περιοχής– Ιστορική εξέλιξη της περιοχής του Δήμου Κρωπίας 

O Δήμος Κρωπίας είναι δήμος της ανατολικής Αττικής. Βρίσκεται στην περιοχή των 
Μεσογείων και συνορεύει με τους δήμους Παιανίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 
Καλυβίων Θορικού και Βάρης. Αποτελείται από ένα κοινοτικό διαμέρισμα, 
καταλαμβάνει έκταση 103,1 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011 είναι 30.307 κάτοικοι. 

  Έδρα του δήμου είναι το Κορωπί. 

Ο δήμος περιλαμβάνει τους παρακάτω οικισμούς: 

• το Κορωπί 

• την Αγία Μαρίνα 

• τον Άγιο Δημήτριο 

• τον Καρελλά 

• το Κίτσι 

Το Κορωπί είναι πόλη της Ανατολικής Αττικής στα Μεσόγεια, και έδρα του δήμου 
Κρωπίας. Είναι από τις περιοχές, μαζί με την Κερατέα και το Μαρκόπουλο, με τη 
μεγαλύτερη ζήτηση για μόνιμη κατοικία μετά τα μεγάλα έργα που 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%98%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82
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πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Η οικιστική ζώνη είναι διαχωρισμένη 
από τη βιομηχανική, ενώ στα όρια του δήμου υπάγεται και η παράκτια συνοικία της 
Αγίας Μαρίνας. Επικοινωνεί με την Αθήνα μέσω των νοτίων προαστίων, από τη 
λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου. Επίσης βρίσκεται κοντά στο σταθμό του μετρό και 
προαστιακού «Κορωπί», την Αττική Οδό και το αεροδρόμιο των Σπάτων. Ο πληθυσμός 
σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είναι 15.860 κάτοικοι. 

Η Αγία Μαρίνα είναι οικισμός της Ανατολικής Αττικής του δήμου Κρωπίας. 
Βρίσκεται στις ακτές του Σαρωνικού, λίγο νοτιότερα της Βάρης. Οι κύριες λεωφόροι 
που την διασχίζουν είναι η Λεωφόρος Σουνίου και η Λεωφόρος Κορωπίου-Αγίας 
Μαρίνας. Ο πληθυσμός της σύμφωνα με την απογραφή του 2001 είναι 2.671 
κάτοικοι. Η περιοχή αναπτύχθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία μετά την 
κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Αθήνας, στα Σπάτα. 

Ο Άγιος Δημήτριος ανήκει στο δήμο Κρωπίας στην Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής, βρίσκεται εφεξής της Αγίας Μαρίνας και αποτελεί το πρώτο κομμάτι της 
ευρύτερης περιοχής του Λαγονησίου. Η ονομασία της περιοχής οφείλεται στο 
ομώνυμο εξωκλήσσι που χρονολογείται στα τέλη της πρώτης χιλιετίας μετά Χριστόν. 
Ο πληθυσμός της περιοχής σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού του 
2001 ήταν 1.956 άτομα. 

Ο Καρελλάς είναι οικισμός της ανατολικής Αττικής που βρίσκεται ανατολικά 
του Υμηττού ανάμεσα στο Κορωπί και την Παιανία, κοντά στην βιομηχανική ζώνη της 
Παιανίας. Αν και βρίσκεται πιο κοντά στην Παιανία ανήκει διοικητικά στον δήμο 
Κρωπίας. Ο οικισμός αποτελείται κυρίως από νεόκτιστα σπίτια. Αναπτύχθηκε ραγδαία 
μετά την κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα και σύμφωνα με 
την απογραφή του 2001 έχει 1.634 κατοίκους. Ο πληθυσμός έχει σημειώσει ραγδαία 
αύξηση τα τελευταία χρόνια, κάτι που χαρακτηρίζει γενικότερα τις περιοχές των 
Μεσογείων.  

Το Κίτσι είναι οικισμός της ανατολικής Αττικής που βρίσκεται νότια του 
Υμηττού ανάμεσα στο Κορωπί και την Βάρη κατά μήκος της Λεωφόρου Βάρης-
Κορωπίου. Διοικητικά ανήκει στον δήμο Κρωπίας. Ο οικισμός αποτελείται κυρίως από 
νεόκτιστα σπίτια. Αναπτύχθηκε ραγδαία μετά την κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
της Αθήνας στα Σπάτα και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 3.204 κατοίκους. 
Η πληθυσμιακή του εξέλιξη είναι χαρακτηριστική της πληθυσμιακής έκρηξης στα 
Μεσόγεια κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 

Ο Δήμος Κρωπίας συστάθηκε για πρώτη φορά το 1840 και προέκυψε από την 
συνένωση των παλαιότερων δήμων Αραφήνος και Μυρρινούντος. Αρχικά ονομάστηκε 
δήμος Κεκροπίας αλλά το 1842, με βασιλικό διάταγμα, μετονομάστηκε σε δήμο 
Κρωπίας. Έδρα του δήμου ορίστηκε αρχικά το Κορωπί (τότε Κουρσαλάς) ενώ από το 
1847 το Μαρκόπουλο. Ο δήμος συνόρευε με τους δήμους Μαραθώνος στα βόρεια, 
Αθηνών στα δυτικά και βόρεια και Λαυρίου στα νότια. Παρέμεινε αμετάβλητος μέχρι 
το 1912 οπότε διασπάστηκε στις κοινότητες Σπάτων, Παιανίας (τότε Λιόπεσι), 
κοινότητα Μαρκοπούλου και κοινότητα Κορωπίου.  

Η κοινότητα Κορωπίου αποτέλεσε την πρόδρομη μορφή του σημερινού δήμου 
Κρωπίας. Η κοινότητα περιλάμβανε επιπλέον τους οικισμού Βάρη, Κίτσι και Άγιος 
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Νικόλαος. Το 1929 η Βάρη αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα και συμπεριέλαβε στα 
όριά της και τους οικισμού Βούλα και Βουλιαγμένη. Το 1946 η κοινότητα Κορωπίου 
αναγνωρίστηκε σε δήμο ο οποίος ονομάστηκε δήμος Κρωπίας. Τα επόμενα χρόνια 
μέσα στα όρια του δήμου αναγνωρίστηκαν οι οικισμοί Καρελλάς, Άγιος Δημήτριος και 
Αγία Μαρίνα.[4] Ο δήμος διατηρήθηκε αμετάβλητος με την διοικητική διαίρεση του 
1997 ενώ θα διατηρηθεί αμετάβλητος και μετά την εφαρμογή του σχεδίου 
Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου του 2010. 

 

3.2. Πληθυσμιακά δεδομένα Δήμου Κρωπίας 

Ο πληθυσμός του συνόλου της περιοχής του Δήμου Κρωπίας υπολογίστηκε βάσει 
των στοιχείων της ΕΣΥΕ, των αναπτυξιακών δεδομένων της περιοχής και με τη 
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων του δήμου. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάσθηκαν τα πληθυσμιακά στοιχεία από τις στατιστικές 
απογραφές της ΕΣΥΕ. Πιο συγκεκριμένα  εξετάσθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία που 
υπάρχουν για τις δύο τελευταίες απογραφές (1991 και  2001) αλλά και τα προσωρινά 
αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής του 2011 τα οποία παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1, μαζί με τα ποσοστά μεταβολής του πληθυσμού του συνόλου του Δήμου 
Κρωπίας. 

 

 1991 2001 2011  

(προσωρινά 
αποτελέσματα) 

Ετήσια 
Αύξηση 

(%) 

Δήμος Κρωπίας 16.813 25.325 30.340 1,82 

Πίνακας 1: Πραγματικός πληθυσμός Δήμου Κρωπίας (Πηγή ΕΣΥΕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Υπολογισμός ετήσιας αύξησης Δήμου Κρωπίας (2001-2011) 

 

Όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 696/74), ο σχεδιασμός του 
δικτύου ύδρευσης πρέπει να γίνει βάσει του πληθυσμού της περιοχής μετά από 40 

Υπολογισμός ε 

Πο= 30.340 

n= 10 

En= 25.325 

ε= 1,82317 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82#cite_note-3
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χρόνια από το έτος σχεδιασμού.  Άρα με έτος βάση το 2011 (έτος εκπόνησης της 
μελέτης), πρέπει να υπολογιστεί ο πληθυσμός των οικισμών μετά από 40 χρόνια από 
την τελευταία απογραφή.  

Για την πρόβλεψη του μόνιμου πληθυσμού του συνόλου του Δήμου Κρωπίας 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ανατοκισμού, σύμφωνα με την οποία δεχόμαστε ένα 
σταθερό ποσοστό αύξησης. Έτσι ο πληθυσμός μετά από n έτη δίνεται από τη σχέση: 

 

    Εn = Π0 x (1+ε/100)n 

όπου:   Εn = μόνιμος πληθυσμός μετά από n έτη 

  Π0 = σημερινός μόνιμος πληθυσμός 

  ε = ετήσια αύξηση του πληθυσμού 

 

 Η ετήσια αύξηση που παρουσίασε ο πληθυσμός την τελευταία δεκαετία, όπως 
φαίνεται στον πίνακα 1, είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αλλά και στα μεγάλα έργα που έγιναν 
τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή. Θεωρείται ότι ο πληθυσμός δεν θα συνεχίσει να 
αυξάνεται στην περιοχή με τόσο υψηλό ρυθμό στις προσεχείς δεκαετίες. Έτσι 
εκτιμήθηκε ότι για τον Δήμο Κρωπίας, ο πληθυσμός δύναται να παρουσιάσει μια 
ετήσια αύξηση της τάξης του 1%.  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Εκτίμηση πληθυσμού 40ετίας Δήμου Κρωπίας 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός που προκύπτει για το έτος 2051 με βάση παραδοχή 
ετήσιας αύξησης 1% είναι 45.170 κάτοικοι.  

Όλα τα παραπάνω δίνουν μια εκτίμηση της τάξης μεγέθους του συνόλου του 
πληθυσμού του Δήμου Κρωπίας και είναι απλά ενδεικτικά και για τα δε δομένα που 
θα προκύψουν για την υπό εξέταση περιοχή.  

Όσον αφορά την υπό μελέτη περιοχή που περιλαμβάνει επιμέρους περιοχές του 
Δήμου Κρωπίας, στις οποίες αφενός μεν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο 
σημερινός επιμέρους πληθυσμό, αφετέρου δε είναι περιοχές όπου υπάρχει ένα 
σημαντικό ποσοστό μη μόνιμων κατοίκων (παραθεριστικές κατοικίες).  

Υπολογισμός πληθυσμού σχεδιασμού 

Πο= 30.340 

ε= 2 

n= 40 

En= 45.170 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4.1. Περιγραφή υφιστάμενου δικτύου 

Το δίκτυο ύδρευσης των περιοχών που μελετάμε τροφοδοτείται από το δίκτυο της 
ΕΥΔΑΠ μέσω τεσσάρων παροχών στις οποίες είναι τοποθετημένες κατάλληλες 
ρυθμιστικές δικλείδες.  

Το υφιστάμενο δίκτυο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα κάθε ένα εκ των οποίων 
τροφοδοτείται μέσω μίας εκ των τεσσάρων παροχών της ΕΥΔΑΠ με διαφορετική πίεση 
ανάλογα με τις απαιτήσεις και το ανάγλυφο της υδρευόμενης περιοχής. 

Υπάρχουν σε κάποια σημεία των δικτύων δικλείδες οι οποίες επιτρέπουν τη 
σύνδεση μεταξύ τους. Με αυτό επιτυγχάνεται η τροφοδοσία μέρους του κάθε 
τμήματος από κάποιο άλλο σε περίπτωση κάποιας δυσκολίας στην τροφοδοσία από 
την κύρια παροχή του. 

Το υφιστάμενο δίκτυο αποτελείται κατά κύριο λόγο από αγωγούς PVC, 6atm. Η 
πλειοψηφία των δευτερευόντων αγωγών είναι διαμέτρου Φ63 ενώ υπάρχουν και 
αγωγοί διαμέτρων Φ75, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140 και Φ160. Υπάρχουν και κάποια 
μεμονωμένα τμήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί πιο πρόσφατα και είναι από 
πολυαιθυλένιο διαμέτρου Φ140 και τα οποία μελετάται αν θα παραμείνουν και στο 
νέο δίκτυο.  

Οι υφιστάμενοι πυροσβεστικοί κρουνοί που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες 
οριζοντιογραφίες θα παραμείνουν και στο προτεινόμενο δίκτυο καθώς είναι σε καλή 
κατάσταση και είναι λειτουργικοί.  

 

4.2. Προβλήματα υφιστάμενου δικτύου 

Παρακάτω αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάζει το υφιστάμενο δίκτυο: 

• Το δίκτυο είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από αγωγούς από PVC, 
6atm, σχετικά μικρών διαμέτρων. 

• Σε πολλές περιοχές του δικτύου και σε περιόδους μεγάλης ζήτησης του 
δικτύου δεν επαρκεί η πίεση για την τροφοδότηση των καταναλωτών. 

• Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δικλείδων απομόνωσης στο δίκτυο, με 
αποτέλεσμα κάθε φορά που απαιτείται να γίνουν εργασίες επισκευής ή 
συντήρησης να χρειάζεται να απομονωθούν σημαντικά τμήματα του δικτύου. 

• Παρουσιάζονται πάρα πολλές αστοχίες στο δίκτυο (θραύσεις αγωγών) το 
οποίο οφείλεται αφενός μεν στην παλαιότητα του δικτύου αφετέρου δε στη 
χρήση αγωγών με μικρή κλάση πίεσης. 

• Οι περιοχές παρουσιάζουν έντονες υψομετρικές διαφορές με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η αύξηση της πίεσης από τις ρυθμιστικές βάνες των παροχών της 
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ΕΥΔΑΠ. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι 
θραύσεις των ήδη παλιών και καταπονημένων αγωγών.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως το μείζον πρόβλημα της σωστής 
υδροδότησης των 4 τμημάτων έγκειται στην επίλυση δύο σημαντικών παραμέτρων. 

 Η πρώτη είναι η αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου που 
αποτελείται από παλιούς αγωγούς από PVC, 6atm και η δεύτερη είναι η όσο το 
δυνατόν καλύτερη επιλογή των περιοχών τροφοδοσίας της κάθε ζώνης σε σχέση με τα 
υψόμετρα εδάφους τα όποια παρουσιάζουν  έντονες διαφορές.  

Για το λόγο αυτό οι νέες ζώνες που προκύπτουν δεν έχουν ακριβώς την ίδια 
διαμόρφωση με τις υφιστάμενες αλλά επανεπιλέγονται οι περιοχές που θα 
τροφοδοτεί κάθε μία εξ’ αυτών. 
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5.1. Αγωγοί δικτύου ύδρευσης 

Αγωγοί από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, PE100,  ονομαστικής πίεσης 16atm θα 
χρησιμοποιηθούν στο σύνολο των δικτύων που μελετώνται. Σε καμία περίπτωση δεν 
προέκυψε η ανάγκη για χρήση αγωγών υψηλότερης κλάσης πιέσεως. 

Το μεγαλύτερο μέρος των δικτύων αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ75 
(ελάχιστη διάμετρος που χρησιμοποιήθηκε). Οι κύριοι αγωγοί των δικτύων που θα 
τοποθετηθούν έχουν διαμέτρους Φ200, Φ140 και Φ125 ενώ τοποθετούνται σε κάποια 
σημεία και αγωγοί Φ90 και Φ75. 

 

5.2. Ιδιωτικές συνδέσεις 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις για 
όλους τους καταναλωτές στους οποίους θα αντικατασταθεί ο κεντρικός αγωγός 
ύδρευσης. Οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για τις ιδιωτικές συνδέσεις θα 
είναι από PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου Φ25 και ονομαστικής πίεσης 16atm. Η 
σύνδεση με τον αγωγό θα γίνεται με ειδικό τεμάχιο (σέλλα παροχής, Φ75 x 25 (1’’) ή 
και οποιαδήποτε άλλη διάμετρο του αγωγού σύνδεσης) ενώ στο ελεύθερο άκρο τους 
θα τοποθετείται η ιδιωτική σύνδεση του καταναλωτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
απευθείας τεμάχιο για την ιδιωτική σύνδεση (πχ σέλλα παροχής, Φ140 x 25 (1’’), κοκ) 
θα γίνεται η μετάβαση σε 1’’ με κατάλληλα συστολικά ειδικά τεμάχια. Οι διατάξεις 
που θα χρησιμοποιηθούν όσον αφορά τις ιδιωτικές συνδέσεις θα είναι ως εξής: 

1. Σφαιρική δικλείδα απομόνωσης (Ball valve) DN25, PN16 

2. Αντεπίστροφη βαλβίδα DN25, PN16 

3. Υδρόμετρο DN25 (το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην εργολαβία) 

4. Σφαιρική δικλείδα απομόνωσης (Ball valve) DN25, PN16 

 

5.3. Σκάμματα 

Οι διαστάσεις των σκαμμάτων του δικτύου ύδρευσης στη συγκεκριμένη μελέτη 
και έπειτα από απαίτηση της Υπηρεσίας θα είναι σταθερής κάθε φορά διατομής.  

Το πλάτος της βάσης του σκάμματος θα είναι σταθερό και θα ισούται με 0,50μ.  

Το βάθος του σκάμματος εξαρτάται από τη διάμετρο του αγωγού καθώς 
προκύπτει από τη σχέση Βάθος = 1 + D + 0,10 όπου 1μ είναι το ελάχιστο βάθος στο 
οποίο θα απέχει η άντυγα του αγωγού από την τελική επιφάνεια και 0,10m είναι το 
πάχος του στρώματος της άμμου που τοποθετείται κάτω από τον αγωγό.  
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Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης τοποθετούνται σε σκάμματα τα οποία έχουν τη 
μορφή που παρουσιάζεται στο σχέδιο Λ.01 (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) που συνοδεύει τη μελέτη.  

Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε στρώση που κατασκευάζεται θα γίνεται 
συμπύκνωση βάσει των όσων ορίζουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τα 
χωματουργικά. 

Επιπλέον πάνω από τη στρώση άμμου που καλύπτει τον αγωγό θα τοποθετηθεί 
πλέγμα σήμανσης του αγωγού από πολυαιθυλένιο προκειμένου να μη καταστραφεί ο 
αγωγός από μελλοντικές εργασίες που μπορεί να πραγματοποιηθούν. 

      Στο εν λόγω έργο η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης θα 

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β)και του Ν. 4042/2012 καθώς και της κείμενης 

νομοθεσίας που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται α) η σύναψη σύμβασης του 

αναδόχου με εγκεκριμμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, β) η 

προσκόμιση όλων των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης του έργου στο εν 

λόγω σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, γ) η έκδοση βεβαίωσης 

παραλαβής των αποβλήτων από το εν λόγω σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΕΚΚ.  

 

5.4. Φρεάτια τοποθέτησης συσκευών δικτύου 

Φρεάτια στα δίκτυα ύδρευσης των τεσσάρων ζωνών κατασκευάζονται στα σημεία 
όπου θα τοποθετηθούν οι εκκενωτές, οι αερεξαγωγοί, τα φρεάτια σύνδεσης των 
πυροσβεστικών υδροστομίων αλλά και τα φρεάτια τοποθέτησης των μειωτών πίεσης 
μεταξύ των ζωνών Β-Α, Β-Γ και Δ-Γ.  

Τα φρεάτια των εκκενωτών, των φρεατίων σύνδεσης των πυροσβεστικών κρουνών 
αλλά και τα φρεάτια των αερεξαγωγών θα έχουν εσωτερική διάσταση 2,00μ x 1,50μ. 

 Τα φρεάτια των μειωτών πίεσης (PRV-1 και PRV-2) για την εναλλακτική 
τροφοδοσία των ζωνών Α και Γ από τη ζώνη Β (και το αντίστροφο) καθώς και το 
φρεάτιο PRV-3 για την εναλλακτική τροφοδοσία της ζώνης Γ από τη ζώνη Δ (και το 
αντίστροφο) θα έχουν εσωτερική διάσταση 2,50μ x 2,00μ.  

Η κατασκευή των φρεατίων γίνεται με τη χρήση ξυλοτύπων επίπεδων επιφανειών. 
Το εσωτερικό καθαρό βάθος των φρεατίων είναι 1,50μ. 

Το κάλυμμα που θα τοποθετηθεί θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης D400. Το 
καπάκι θα έχει εσωτερική διάμετρο Φ600, ενώ η συνολική εξωτερική διάσταση του 
πλαισίου θα 0,75μ x 0,75μ. Εντός του φρεατίου θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρές 
βαθμίδες ανά 30cm (4 βαθμίδες). Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες θα τοποθετούνται μετά τη 
σκλήρυνση των τοιχωμάτων των φρεατίων μέσα σε ειδικές οπές που θα γεμίζονται με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 1:2. 
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Ο πυθμένας, η οροφή και οι πλευρικοί τοίχοι των φρεατίων προβλέπεται να 
κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της 
μελέτης. 

Το φρεάτιο θα εδράζεται σε στρώση αόπλου σκυροδέματος κατηγορίας C12/16 
πάχους 10 cm.  

Οι εσωτερικές επιφάνειες του φρεατίου (εσωτερικές παρειές των πλευρικών 
τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), θα επιχρισθούν με πατητή 
τσιμεντοκονία 650/900 kg τσιμέντου πάχους 2 cm.  

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης που 
αφορούν τα φρεάτια του δικτύου. 

 

5.5. Δικλείδες  

Στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής προτείνεται η τοποθέτηση δικλείδων 
απομόνωσης σε επιλεγμένα σημεία αυτού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα 
διακριτοποίησης και μερικής απομόνωσης τμημάτων του. 

Οι δικλείδες που προτείνεται να τοποθετηθούν είναι χυτοσιδηρές,  τύπου σύρτη, 
GGG40 / 16atm, ελαστικής έμφραξης, φλαντζωτές. Είναι ονομαστικής πίεσης 16atm 
και είναι κατάλληλες για δίκτυα ύδρευσης. Οι δικλείδες συνδέονται στο δίκτυο με 
χρήση φλαντζών κεφαλής, κατάλληλης κάθε φορά διαμέτρου, ονομαστικής πίεσης 16 
atm. Οι δικλείδες τοποθετούνται σε κατάλληλα βανοφρεάτια. 

 

5.6. Ειδικά τεμάχια σύνδεσης αγωγών – αγκύρωση αγωγών 

Όλα τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του δικτύου και 
αφορούν στην αλλαγή διεύθυνσης των αγωγών, στις ενώσεις των αγωγών του 
δικτύου, στις ενώσεις με διάφορα εξαρτήματα του δικτύου κ.ά. θα είναι από 
πολυαιθυλένιο (PE 100) 3ης γενιάς , ονομαστικής πίεσης 16atm. Τα ειδικά τεμάχια 
αλλά και οι αγωγοί θα ενώνονται ως εξής: 

• Για διαμέτρους αγωγών έως και Φ140 με χρήση ηλεκτρομουφών. 

• Για διαμέτρους αγωγών από Φ140 και άνω θα ενώνονται με μετωπική 
συγκόλληση.  

Οι αγωγοί με διάμετρο μεγαλύτερη από Φ125 mm θα αγκυρώνουν σε σώματα 
διαστάσεων ως φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη, στα σημεία 
που έχουμε αλλαγή διεύθυνσης κατά 45° ή 90° μοίρες ή χρήση ταυ.  

Τα ειδικά σώματα αγκύρωσης των αγωγών παρουσιάζονται στο σχέδιο Λ.02 
(ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ) που συνοδεύει τη μελέτη. 
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5.7. Αερεξαγωγοί – εκκενωτές δικτύου ύδρευσης 

Οι διατάξεις αερεξαγωγών τοποθετούνται στα υψηλότερα σημεία αγωγών υπό 
πίεση αλλά και σε κάποια ενδιάμεσα σημεία του δικτύου ώστε να απομακρύνουν τον 
αέρα που εγκλωβίζεται στα σημεία αυτά αλλά και να επιτρέπουν την εισαγωγή αέρα 
σε περίπτωση εμφάνισης υποπίεσης στο δίκτυο. Αποτελούνται από φρεάτιο στο 
οποίο τοποθετείται μια βαλβίδα εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, τύπου 
Glenfield, και δικλείδα απομόνωσης. Οι αερεξαγωγοί και οι αντίστοιχες δικλείδες 
απομόνωσης θα είναι κλάσης πίεσης PN16. 

Οι διατάξεις εκκένωσης είναι τοποθετημένες σε φρεάτια, σε χαμηλά σημεία του 
δικτύου ύδρευσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εκκένωση, ο καθαρισμός, κλπ 
των αγωγών.  

 

5.8. Ειδικά τεμάχια εξάρμωσης (σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης) 

Κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο ή χαλύβδινα ηλεκτροσυγκολλημένα τεμάχια 
(σωλήνες και φλάντζες). Οι κοχλίες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποτελούνται από 
τρία μέρη. Δύο ωτίδες με λαιμό, από τις οποίες η μία ολισθαίνει μέσα στην άλλη και 
μία ελεύθερη φλάντζα (δακτύλιο), που συμπιέζει ένα ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας τραπεζοειδούς μορφής, στο κενό μεταξύ των λαιμών, που ολισθαίνουν. 
Γενικά, η διάταξη των τμημάτων τους πρέπει να επιτρέπει την εύκολη 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα του 
αγωγού, κατά τη λειτουργία του.  

 

5.9. Φλαντζωτός μειωτής πίεσης 

Βαλβίδες μείωσης πίεσης φλαντζωτής σύνδεσης (DIN 2501) άμεσης λειτουργίας 
με μονή έδρα εξισορρόπησης. Στην είσοδο και έξοδο θα υπάρχουν μανόμετρα για τη 
μέτρηση πίεσης εισόδου και εξόδου. Η πίεση λειτουργίας θα είναι PN16 ενώ το σώμα, 
το καπάκι και το πιστόνι θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο GS 400-15. Το εύρος πίεσης 
εξόδου θα είναι από  1,50-6,00bar. 

 

5.10. Πυροσβεστικά Υδροστόμια 

• Τα υδροστόμια θα είναι με δύο κρουνούς. 

• Η κατασκευή τους θα είναι από χυτοσίδηρο DIN 1691 και η βαφή κόκκινη. 

• Το ύψος τους τουλάχιστον 1 μέτρο. 

• Το αδράχτι και το παξιμάδι θα είναι από ορείχαλκο. 

• Η βάση θα είναι ορειχάλκινη με δακτυλωτή ελαστική έμφραξη. 

• Η έξοδος θα είναι ορειχάλκινη με βόλτα υποδοχής  2 ½’’ 

• Η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 atm. 
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• Οι βίδες, καθώς και η σωλήνα του μηχανισμού μήκους είναι ανοξείδωτη. 

 

5.11. Βαλβίδα αντεπιστροφής σπαστού δίσκου 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής επιτρέπουν τη ροή ενός ρευστού κατά τη μία μόνο 
διεύθυνση, αποτρέποντας πιθανή ροή προς τα πίσω. Θα είναι τύπου σπαστού δίσκου 
(flow check) κατάλληλης διάστασης και κλάσης πίεσης PN16 bar και θα τοποθετείται 
μεταξύ φλαντζών. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο GGG40 ενώ ο 
δίσκος ανοξείδωτος AISI 316.  

 

 

 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί 03.12.2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04.12.2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

Παπαρίζος Δανιήλ 

Πολιτικός Μηχανικός  
 

Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





α/α ΟΝΟΜΑ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΕΩΣ ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1.820,00μ Φ140 PE 16 ATM

2 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 750,00μ Φ140 PE 16 ATM

3 ΚΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΩΡΙΟΝΟΣ 850,00μ Φ140 PE 16 ATM

4 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 450,00μ Φ140 PE 16 ATM

3.870,00μ

1 1.100,00μ Φ140 PE 16 ATM

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 155,00μ Φ75 PE 16 ATM

4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 130,00μ Φ75 PE 16 ATM

5 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 135,00μ Φ75 PE 16 ATM

1.520,00μ

1 ΛΑΜΠΤΡΩΝ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 3.200,00μ Φ140 PE 16 ATM

2 ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΛΑΜΠΤΡΩΝ ΤΕΡΜΑ 2.500,00μ Φ140 PE 16 ATM

3 ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΤΡΩΝ ΤΕΡΜΑ 1.000,00μ Φ125 PE 16 ATM

4 ΙΚΤΙΝΟΥ (ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ) ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 850,00μ Φ90 PE 16 ATM

5 ΑΝΕΜΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 650,00μ Φ90 PE 16 ATM

8.200,00μ

1 Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2.550,00μ Φ200 PE 16 ATM

2 ΥΦΑΙΣΤΟΥ Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 2.100,00μ Φ140 PE 16 ATM

3 ΡΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 570,00μ Φ90 PE 16 ATM

5.220,00μ

1 ΙΚΑΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΙΚΑΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ 80,00μ Φ140 PE 16 ATM

2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΙΚΑΡΩΝ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 630,00μ Φ140 PE 16 ATM

3 ΛΗΜΝΟΥ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 400,00μ Φ140 PE 16 ATM

1.110,00μ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 19.920,00μ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020           - 

ΦΑΣΗ Α΄

ΚΙΤΣΙ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΣΚΑΡΠΙΖΑ

ΧΙΟΥ-ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΧΑΤΖΗΡΙΑ - ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΚΑΡΕΛΛΑΣ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

Συντάχθηκε
Κορωπί 03 Δεκ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Δεκ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ     : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
2020-ΦΑΣΗ Α’ ."  

ΦΟΡΕΑΣ :  Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 2.246.000,00 €  

 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΗ :  Αντώνης Τρίτσης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

1.1 ΜΗΝΕΣπινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541:100% 48 7.60  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-1.01-Γ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

1.2 ΜΗΝΕΣκινδύνου ΗΛΜ 108:100% 48 9.50  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-1.03-Γ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  

για την διευκόλυνση της  

1.3 ΜΗΝΕΣκυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6301:100% 12 19.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-1.05-Γ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

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.  

2.1 Μ3Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6081.1:100% 7,420 8.82  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

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  

2.2 Μ3ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6082.1:100% 4,950 26.12  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 3

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα  

2.3 ΜΜΟΚΩ. ΥΔΡ 6087:100% 600 14.30  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-3.12-Γ

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 4

ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε  

έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση  

2.4 Μ3υπό συνθήκες στενότητος χώρου. ΥΔΡ 6081.1:100% 100 3.80  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-3.13-Γ

Αποκατάσταση ασφαλτικών 5

οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων  

2.5 Μ2υπογείων δικτύων. ΟΔΝ 4521Β:100% 12,550 17.10  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-4.09-Γ

Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων 6

2.6 Μ2οδοστρωμάτων. ΟΔΝ 4521Β:100% 500 16.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-4.09-

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 7

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

2.7 Μ3πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068:100% 5,590 14.42  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-
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Σελίδα  2
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 8

σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

2.8 Μ3λατομείου ΥΔΡ 6069:100% 3,670 14.42  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-5.07.Μ-Γ

ΦΡΕΑΤΙΑ 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 1

σωμάτων αγκύρωσης αγωγών,  

3.1 Μ3στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π. ΥΔΡ 6327:100% 10 80.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-9.10.04-

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 2

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το  

σύνολο της χρησιμοποιούμενης  

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00  

3.2 Μ3m3 κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 3223Α.5:100% 10 15.00  ΑΤΟΕ ΚΠΤ-

Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN ΥΔΡ 6329:50%3

3.3 Τεμ.<600 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m ΥΔΡ 6329:50% 3 1,550.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-9.30.01-

Τυπικό φρεάτιο εκκενωτών για 4

αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων ΥΔΡ 6329:50% 

3.4 Τεμ.2.00x1.50 m. ΥΔΡ 6329:50% 3 2,100.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-9.30.01-

Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου πίεσης 5

πυροσβεστικού κρουνού για αγωγούς  

DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 ΥΔΡ 6329:50% 

3.5 Τεμ.m ΥΔΡ 6329:50% 5 2,100.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-9.30.01-

Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 6

τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης ΥΔΡ 6329:50% 

3.6 Τεμ.δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03) ΥΔΡ 6329:50% 3 3,800.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-9.32.02-

Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 7

τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης ΥΔΡ 6329:50% 

3.7 Τεμ.δικτύου (ΦΜ.01) ΥΔΡ 6329:50% 3 4,200.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-9.32.02-

Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 8

1/2''), με την προμήθεια,   

μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη   

3.8 Τεμ.εγκατάσταση. ΥΔΡ 6651.1:100% 15 1,200.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

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  

4.1 ΜΜ75 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.1:100% 420 7.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

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  

4.2 ΜΜ90 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.1:100% 2,070 8.80  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

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  

4.3 ΜΜ125 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.2:100% 1,000 17.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 4

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο
= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

4.4 ΜΜ140 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.2:100% 13,880 20.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

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  

4.5 ΜΜ200 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ 6622.3:100% 2,550 37.90  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές 6

χαλυβδοσωλήνων. Περιλαμβάνονται  

όλα ανεξαιρέτως τα ειδικά τεμάχια  

σύνδεσης και τοποθέτησης  

χαλυβδοσωλήνων που βρίσκονται  

εντός των διαφόρων φρεατίων του  

4.6 Χγρ.έργου ΥΔΡ 6630.1:100% 15 3.20  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-12.19-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  7

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.7 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 5 95.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  8

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.8 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 150 110.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, 9

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.9 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. ΥΔΡ 6651.1:100% 40 140.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  10

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.10 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 60 250.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  11

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.11 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 20 320.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  12

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.12 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 30 450.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 13
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο
μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.13 Τεμ.διαμέτρου DN 50mm ΥΔΡ 6651.1:100% 5 60.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

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  

4.14 Τεμ.διαμέτρου DN 65mm ΥΔΡ 6651.1:100% 150 70.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

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  

4.15 Τεμ.διαμέτρου DN 80mm ΥΔΡ 6651.1:100% 40 80.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 16

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.16 Τεμ.διαμέτρου DN 125mm ΥΔΡ 6651.1:100% 60 100.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 17

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.17 Τεμ.διαμέτρου DN 150mm ΥΔΡ 6651.1:100% 20 140.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 18

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.18 Τεμ.διαμέτρου DN 200mm ΥΔΡ 6651.1:100% 30 220.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Βανοστάσιο με την προμήθεια,  19

μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη   

4.19 Τεμ.εγκατάσταση. ΥΔΡ 6651.1:100% 305 28.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 20

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.20 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. ΥΔΡ 6651.1:100% 20 120.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 21

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.21 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm. ΥΔΡ 6651.1:100% 1 200.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 22

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.22 Τεμ.ονομαστικής διαμέτρου DN 150mm. ΥΔΡ 6651.1:100% 3 320.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 23

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης  

ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου DN  

4.23 Τεμ.80 ΜΜ ΥΔΡ 6653.1:100% 10 950.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 24

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης  
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ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου DN  

4.24 Τεμ.125 ΜΜ ΥΔΡ 6653.1:100% 1 1,700.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 25

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης  

ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου DN  

4.25 Τεμ.150 ΜΜ ΥΔΡ 6653.1:100% 3 2,300.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 26

διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield  

4.26 Τεμ.Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΜΜ ΥΔΡ 6653.1:100% 15 190.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-13.09.01

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 27

διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield  

4.27 Τεμ.Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΜΜ ΥΔΡ 6653.1:100% 6 260.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-13.09.02

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 28

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής  

4.28 Τεμ.διαμέτρου DN 80 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 15 82.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 29

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής  

4.29 Τεμ.διαμέτρου DN 125 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 1 140.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 30

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής  

4.30 Τεμ.διαμέτρου DN 150 mm ΥΔΡ 6651.1:100% 3 171.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής 31

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

4.31 Τεμ.χωρίς το υδρόμετρο) ΗΛΜ 4:100% 640 150.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-16.11-

Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή 32

χωρίς χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής  

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

4.32 Τεμ.χωρίς το υδρόμετρο) ΗΛΜ 4:100% 60 180.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-16.11-

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 33

επέκταση υφισταμένου από  

οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει  

απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση  

ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο ΥΔΡ 6611.1:30% 

4.33 Τεμ.υφισταμένου αγωγού από Φ63 - Φ110 ΥΔΡ 6611.1:30% 40 350.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 34

επέκταση υφισταμένου από  

οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει  

απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση  

ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο ΥΔΡ 6611.1:30% 

4.34 Τεμ.υφισταμένου αγωγού από Φ110 - Φ160 ΥΔΡ 6611.1:30% 30 450.00  ΑΤΥΕ ΝΕΤ-

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 35

ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  

διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ΥΔΡ 6630.1:35% 

4.35 Τεμ.mm ΥΔΡ 6630.1:35% 20 47.50  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 36

ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  

διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100 ΥΔΡ 6630.1:35% 
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4.36 Τεμ.mm ΥΔΡ 6630.1:35% 10 52.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 37

ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  

διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 ΥΔΡ 6630.1:35% 

4.37 Τεμ.mm ΥΔΡ 6630.1:35% 5 62.00  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 38

4.38 Τεμ.υδροδότησης ΗΛΜ 4:100% 30 28.50  ΑΤΥΕ ΚΠΤ-16.13-Γ

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 39

ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με  

προκατασκευασμένο Οικίσκο στέγασης  

και δυο ειδικές δεξαμενές  

απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα  

4.39 Τεμ.μεγάλης παροχής- τύπος 1. ΗΛΜ 23:100% 1 111,000.00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 40

ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με  

προκατασκευασμένο Οικίσκο στέγασης  

και μία ειδική δεξαμενή  

απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα  

4.40 Τεμ.μεσαίας παροχής- τύπος 2. ΗΛΜ 23:100% 2 84,200.00  ΑΤΗΕ ΝΕΤ-

    

Συντάχθηκε
Κορωπί 03 Δεκ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Δεκ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α.ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΗ :  Αντώνης Τρίτσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

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

 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Χρήση π ινακίδων εργοταξιακής  

364.80 1.1 ΜΗΝΕΣ σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Γ) ΟΙΚ 6541 48 7.60  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Αναλάμποντες φανοί επ ισήμανσης  

456.00 1.2 ΜΗΝΕΣ κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Γ) ΗΛΜ 108 48 9.50  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  
 για την διευκόλυνση της  
 κυκλοφορίας των πεζών. (ΥΔΡ  

228.00 1.3 ΜΗΝΕΣ ΚΠΤ-1.05-Γ) ΥΔΡ 6301 12 19.00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 1,048.80 1,048.80  

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 1 
 δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  
 ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα  
 έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  
 προϊόντων εκσκαφής επ ί  
 αυτοκινήτου, την σταλία και την  
 μεταφορά σε οποιαδήπ οτε  
 απόσταση. Για βάθος ορύγματος  

65,444.40 2.1 Μ3 έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ) ΥΔΡ 6081.1 7,420 8.82  
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 2 
 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  
 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  
 φόρτωση των π ροϊόντων εκσκαφής  
 επ ί αυτοκινήτου, την σταλία του  
 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  
 οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  
 ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

129,294.00 2.2 Μ3 3.11.02.01.Μ) ΥΔΡ 6082.1 4,950 26.12  
 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 3 
 ορυγμάτων υπογείων δικτύων για  
 την αντιμετώπ ιση προσθέτων  
 δυσχερειών από διερχόμενα κατά  
 μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12- 

8,580.00 2.3 ΜΜ Γ) ΥΔΡ 6087 600 14.30  
 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 4 
 ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε  
 έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση  
 υπό συνθήκες στενότητος χώρου.  

380.00 2.4 Μ3 (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.13-Γ) ΥΔΡ 6081.1 100 3.80  
 Απ οκατάσταση ασφαλτικών 5 
 οδοστρωμάτων στις θέσεις  
 ορυγμάτων υπογείων δικτύων. (ΥΔΡ  

214,605.00 2.5 Μ2 ΝΕΤ-4.09-Γ) ΟΔΝ 4521Β 12,550 17.10  
 Απ οκατάσταση τσιμεντοστρωμένων 6 
 οδοστρωμάτων. (ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09- 

8,000.00 2.6 Μ2 ΑΤΣΙΜ) ΟΔΝ 4521Β 500 16.00  
 

 

 

 

Σε μεταφορά                          426,303.40 1,048.80 ErgoWin
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Εκ μεταφοράς 1,048.80 426,303.40       

 Επ ιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 7 
 δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  
 αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  
 πάχος επ ίχωσης άνω των 50 cm  

80,607.80 2.7 Μ3 (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Γ) ΥΔΡ 6068 5,590 14.42  
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 8 
 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

52,921.40 2.8 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Γ) ΥΔΡ 6069 3,670 14.42  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 559,832.60 559,832.60  

 ΦΡΕΑΤΙΑ 

 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 1 
 σωμάτων αγκύρωσης αγωγών,  
 στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π . (ΥΔΡ  

800.00 3.1 Μ3 ΝΕΤ-9.10.04-ΑΓΚΥ) ΥΔΡ 6327 10 80.00  
 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 2 
 οποιασδήπ οτε κατηγορίας, όταν το  
 σύνολο της χρησιμοποιούμενης  
 ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00  
 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ- 

150.00 3.2 Μ3 32.25.03-Β) ΟΙΚ 3223Α.5 10 15.00  
 Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς 3 
 DN <600 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 ΥΔΡ 6329:50% 

4,650.00 3.3 Τεμ. m (ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-ΑΕΡ6) ΥΔΡ 6329:50% 3 1,550.00  
 Τυπ ικό φρεάτιο εκκενωτών για 4 
 αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων  
 2.00x1.50 m. (ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01- ΥΔΡ 6329:50% 

6,300.00 3.4 Τεμ. ΕΚΚΕ) ΥΔΡ 6329:50% 3 2,100.00  
 Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου π ίεσης 5 
 πυροσβεστικού κρουνού για  
 αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων  
 2.00x1.50 m (ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01- ΥΔΡ 6329:50% 

10,500.00 3.5 Τεμ. ΠΥΡ3) ΥΔΡ 6329:50% 5 2,100.00  
 Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 6 
 τροφοδοσίας και μείωσης π ίεσης  
 δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03) (ΥΔΡ ΝΕΤ- ΥΔΡ 6329:50% 

11,400.00 3.6 Τεμ. 9.32.02-ΜΕΙΩ) ΥΔΡ 6329:50% 3 3,800.00  
 Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 7 
 τροφοδοσίας και μείωσης π ίεσης  
 δικτύου (ΦΜ.01) (ΥΔΡ ΝΕΤ-9.32.02 ΥΔΡ 6329:50% 

12,600.00 3.7 Τεμ. -ΜΕΙΩ) ΥΔΡ 6329:50% 3 4,200.00  
 Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 8 
 2 1/2''), με την προμήθεια,   
 μεταφορά επ ί  τόπου και  πλήρη   
 εγκατάσταση. (ΥΔΡ ΝΕΤ- 

18,000.00 3.8 Τεμ. 13.03.03.01Π) ΥΔΡ 6651.1 15 1,200.00  
    ΣΥΝΟΛΟ (3) 64,400.00 64,400.00  

 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 Σωληνώσεις π ιέσεως απ ό  σωλήνες 1 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  
 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
 ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  
 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  
 διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16 atm  

2,940.00 4.1 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.45-) ΥΔΡ 6622.1 420 7.00  
 Σωληνώσεις π ιέσεως απ ό  σωλήνες 2 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  
 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
 ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  
 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  
 διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm  

18,216.00 4.2 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46-) ΥΔΡ 6622.1 2,070 8.80  
 

Σε μεταφορά                          21,156.00 625,281.40 ErgoWin





Σελίδα  3
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 625,281.40 21,156.00       

 Σωληνώσεις π ιέσεως απ ό  σωλήνες 3 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  
 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
 ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  
 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  
 διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm  

17,000.00 4.3 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.48-) ΥΔΡ 6622.2 1,000 17.00  
 Σωληνώσεις π ιέσεως απ ό  σωλήνες 4 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  
 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
 ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  
 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  
 διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm  

277,600.00 4.4 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.49-) ΥΔΡ 6622.2 13,880 20.00  
 Σωληνώσεις π ιέσεως απ ό  σωλήνες 5 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  
 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
 ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  
 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  
 διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16 atm  

96,645.00 4.5 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.51-) ΥΔΡ 6622.3 2,550 37.90  
 Καμπύλες, συστολές και 6 
 συναρμογές χαλυβδοσωλήνων.  
 Περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα  
 ειδικά τεμάχια σύνδεσης και  
 τοποθέτησης χαλυβδοσωλήνων  
 που βρίσκονται εντός των διαφόρων  
 φρεατίων του έργου (ΥΔΡ ΝΕΤ- 

48.00 4.6 Χγρ. 12.19-ΑΣΧΕΤ) ΥΔΡ 6630.1 15 3.20  
 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  7 
 ελαστικής έμφραξης, με την  
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου και  
 πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  
 ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

475.00 4.7 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-) ΥΔΡ 6651.1 5 95.00  
 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  8 
 ελαστικής έμφραξης, με την  
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου και  
 πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  
 ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm  

16,500.00 4.8 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-) ΥΔΡ 6651.1 150 110.00  
 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, 9 
 ελαστικής έμφραξης, με την  
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου και  
 πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  
 ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.  

5,600.00 4.9 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-) ΥΔΡ 6651.1 40 140.00  
 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  10 
 ελαστικής έμφραξης, με την  
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου και  
 πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  
 ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm  

15,000.00 4.10 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.04Φ) ΥΔΡ 6651.1 60 250.00  
 

 

 

 

 

Σε μεταφορά                          450,024.00 625,281.40 ErgoWin





Σελίδα  4
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 625,281.40 450,024.00       

 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  11 
 ελαστικής έμφραξης, με την  
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου και  
 πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  
 ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm  

6,400.00 4.11 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.05Φ) ΥΔΡ 6651.1 20 320.00  
 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  12 
 ελαστικής έμφραξης, με την  
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου και  
 πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  
 ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm  

13,500.00 4.12 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.07Φ) ΥΔΡ 6651.1 30 450.00  
 Εξαρτήματα βάνας με την 13 
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου του  
 έργου, πλήρη και έντεχνη  
 εγκατάσταση επ ί της βάνας και  
 δοκιμές, Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16  
 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN  

300.00 4.13 Τεμ. 50mm (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ5) ΥΔΡ 6651.1 5 60.00  
 Εξαρτήματα βάνας με την 14 
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου του  
 έργου, πλήρη και έντεχνη  
 εγκατάσταση επ ί της βάνας και  
 δοκιμές, Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16  
 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN  

10,500.00 4.14 Τεμ. 65mm (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ6) ΥΔΡ 6651.1 150 70.00  
 Εξαρτήματα βάνας με την 15 
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου του  
 έργου, πλήρη και έντεχνη  
 εγκατάσταση επ ί της βάνας και  
 δοκιμές, Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16  
 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN  

3,200.00 4.15 Τεμ. 80mm (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ8) ΥΔΡ 6651.1 40 80.00  
 Εξαρτήματα βάνας με την 16 
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου του  
 έργου, πλήρη και έντεχνη  
 εγκατάσταση επ ί της βάνας και  
 δοκιμές, Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16  
 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN  

6,000.00 4.16 Τεμ. 125mm (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ1) ΥΔΡ 6651.1 60 100.00  
 Εξαρτήματα βάνας με την 17 
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου του  
 έργου, πλήρη και έντεχνη  
 εγκατάσταση επ ί της βάνας και  
 δοκιμές, Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16  
 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN  

2,800.00 4.17 Τεμ. 150mm (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ1) ΥΔΡ 6651.1 20 140.00  
 Εξαρτήματα βάνας με την 18 
 προμήθεια, μεταφορά επ ί τόπου του  
 έργου, πλήρη και έντεχνη  
 εγκατάσταση επ ί της βάνας και  
 δοκιμές, Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16  
 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN  

6,600.00 4.18 Τεμ. 200mm (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ2) ΥΔΡ 6651.1 30 220.00  
 Βανοστάσιο με την π ρομήθεια,  19 
 μεταφορά επ ί  τόπου και  πλήρη   
 εγκατάσταση. (ΥΔΡ ΝΕΤ- 

8,540.00 4.19 Τεμ. 13.03.03.01-) ΥΔΡ 6651.1 305 28.00  
 

 

Σε μεταφορά                          507,864.00 625,281.40 ErgoWin





Σελίδα  5
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 625,281.40 507,864.00       

 Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 20 
 Ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.  

2,400.00 4.20 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ) ΥΔΡ 6651.1 20 120.00  
 Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 21 
 Ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm.  

200.00 4.21 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ) ΥΔΡ 6651.1 1 200.00  
 Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 22 
 Ονομαστικής π ίεσης 16 atm,  
 ονομαστικής διαμέτρου DN 150mm.  

960.00 4.22 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ) ΥΔΡ 6651.1 3 320.00  
 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 23 
 μείωσης π ίεσης) Ονομαστικής  
 π ίεσης ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής  
 διαμέτρου DN 80 ΜΜ (ΥΔΡ ΝΕΤ- 

9,500.00 4.23 Τεμ. 13.07.01.03) ΥΔΡ 6653.1 10 950.00  
 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 24 
 μείωσης π ίεσης) Ονομαστικής  
 π ίεσης ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής  
 διαμέτρου DN 125 ΜΜ (ΥΔΡ ΝΕΤ- 

1,700.00 4.24 Τεμ. 13.07.01.05) ΥΔΡ 6653.1 1 1,700.00  
 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 25 
 μείωσης π ίεσης) Ονομαστικής  
 π ίεσης ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής  
 διαμέτρου DN 150 ΜΜ (ΥΔΡ ΝΕΤ- 

6,900.00 4.25 Τεμ. 13.07.01.06) ΥΔΡ 6653.1 3 2,300.00  
 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 26 
 διπ λής ενεργείας, τύπου Glenfield  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΜΜ  

2,850.00 4.26 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.01) ΥΔΡ 6653.1 15 190.00  
 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 27 
 διπ λής ενεργείας, τύπου Glenfield  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΜΜ  

1,560.00 4.27 Τεμ. (ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.02) ΥΔΡ 6653.1 6 260.00  
 Χαλύβδινες εξαρμώσεις 28 
 Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 at  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  

1,230.00 4.28 Τεμ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.03-) ΥΔΡ 6651.1 15 82.00  
 Χαλύβδινες εξαρμώσεις 29 
 Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 at  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm  

140.00 4.29 Τεμ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.05) ΥΔΡ 6651.1 1 140.00  
 Χαλύβδινες εξαρμώσεις 30 
 Ονομαστικής π ίεσης ΡΝ 16 at  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm  

513.00 4.30 Τεμ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.06-) ΥΔΡ 6651.1 3 171.00  
 Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής 31 
 παροχής ύδρευσης (ΡΕ  
 DN20/16ΑΤΜ) με την τοπ οθέτηση ή  
 αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς  
 μειωτή π ίεσης, σύμφωνα με την  
 περιγραφή (τιμή χωρίς το  

96,000.00 4.31 Τεμ. υδρόμετρο) (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ) ΗΛΜ 4 640 150.00  
 Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή 32 
 χωρίς χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής  
 παροχής ύδρευσης (ΡΕ  
 DN25/16ΑΤΜ) με την τοπ οθέτηση ή  
 αντικατάσταση του φρεατίου, χωρίς  
 μειωτή π ίεσης, σύμφωνα με την  
 περιγραφή (τιμή χωρίς το  

10,800.00 4.32 Τεμ. υδρόμετρο) (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΧ) ΗΛΜ 4 60 180.00  
 

Σε μεταφορά                          642,617.00 625,281.40 ErgoWin





Σελίδα  6
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Εκ μεταφοράς 625,281.40 642,617.00       

 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης 33 
 κατ' επέκταση υφισταμένου από  
 οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει  
 απομονωθεί από το δίκτυο, με  
 χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο  
 υφισταμένου αγωγού από Φ63 - ΥΔΡ 6611.1:30% 

14,000.00 4.33 Τεμ. Φ110 (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-ΣΧ6) ΥΔΡ 6611.1:30% 40 350.00  
 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης 34 
 κατ' επέκταση υφισταμένου από  
 οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει  
 απομονωθεί από το δίκτυο, με  
 χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο  
 υφισταμένου αγωγού από Φ110 - ΥΔΡ 6611.1:30% 

13,500.00 4.34 Τεμ. Φ160 (ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-ΣΧ1) ΥΔΡ 6611.1:30% 30 450.00  
 Απ ομόνωση υφιστάμενου αγωγού 35 
 ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  
 διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ΥΔΡ 6630.1:35% 

950.00 4.35 Τεμ. mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.01-Γ) ΥΔΡ 6630.1:35% 20 47.50  
 Απ ομόνωση υφιστάμενου αγωγού 36 
 ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  
 διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ ΥΔΡ 6630.1:35% 

520.00 4.36 Τεμ. 100 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.02-Γ) ΥΔΡ 6630.1:35% 10 52.00  
 Απ ομόνωση υφιστάμενου αγωγού 37 
 ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  
 διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ ΥΔΡ 6630.1:35% 

310.00 4.37 Τεμ. 150 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.03-Γ) ΥΔΡ 6630.1:35% 5 62.00  
 Απ οκατάσταση διαρροής σύνδεσης 38 

855.00 4.38 Τεμ. υδροδότησης (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.13-Γ) ΗΛΜ 4 30 28.50  
 Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 39 
 ανύψωσης π ίεσης, 3 αντλιών, με  
 προκατασκευασμένο Οικίσκο  
 στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές  
 απομόνωσης, από ανοξείδωτο  
 χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπ ος 1.  

111,000.00 4.39 Τεμ. (ΗΛΜ ΝΕΤ-65.10.05.ΑΝΤ) ΗΛΜ 23 1 111,000.00  
 Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 40 
 ανύψωσης π ίεσης, 3 αντλιών, με  
 προκατασκευασμένο Οικίσκο  
 στέγασης και μία ειδική δεξαμενή  
 απομόνωσης, από ανοξείδωτο  
 χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  

168,400.00 4.40 Τεμ. (ΗΛΜ ΝΕΤ-65.10.05.ΑΝΤ) ΗΛΜ 23 2 84,200.00  
    ΣΥΝΟΛΟ (4) 952,152.00 952,152.00  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 1,577,433.40 x18.00% 283,938.01 

1,577,433.40 Αθροισμα 

 Απ ρόβλεπτα 1,861,371.41 x15.00% 279,205.71 

1,861,371.41 Αθροισμα 

 Απ ολογιστικά 89,300.00 

2,140,577.12 Αθροισμα 

 Όφελος απολογιστικών 18% 16,074.00 

2,229,877.12 Αθροισμα 

 Προόβλεψη Αναθεώρηση 48.88 

2,245,951.12 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 2,246,000.00 

        
Συντάχθηκε

Κορωπί 03 Δεκ 2020
Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Δεκ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α





 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ     : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
2020-ΦΑΣΗ Α’ ."  

ΦΟΡΕΑΣ :  Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 2.246.000,00 €  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΗ :  Αντώνης Τρίτσης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2017
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των 
εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
 Ως "κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους" νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων 
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών 
συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού 
ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
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στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο 
ή εκτός αυτού. 
  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 
  Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
  (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των 
όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 
ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης 
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 
φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις 
(που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με 
αστερίσκο [*]). 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 
1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται:
 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 
 (β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 
 (γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.), 
 (δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
 (ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα 
στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
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 (στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 
 (ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα 
έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).
1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
 -(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές 
 -(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 
και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, 
την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από 
μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών 
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της 
αρχικής σήμανσης.
1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων 
και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που 
θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 
1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο 
και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη 
δημοπράτησης.
1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 
χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης 
χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών 
όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.
1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες 
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για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 
ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή 
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
 -(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
 -(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 
σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
  (1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
  (2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
  (3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
  (4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
  (5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
  (6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
  (7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.





Σελί δα  5- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

  (8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  (9) Για φόρους.
  (10) Για εγγυητικές.
  (11) Ασφάλισης του έργου.
  (12) Προσυμβατικού σταδίου.
  (13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
  (14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν 
κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη 
καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
  (1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση 
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων)
  (2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
  (3) Νομικής υποστήριξης 
  (4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση
  (5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων
  (6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
  (7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
  (8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
  (9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
  (10)Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  
έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.
 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους 
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.
 Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με 
βάση το λόγο:
     DN / DM 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
 Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
 Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε 
επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 
     DN / 12
     όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
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(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
 Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 
     ΒN / 240 
     όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, 
κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
*** (Στον κωδικό του άρθρο προστίθεται το .Μ)
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα 
στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές 
μονάδας σε ευρώ #/m3.km
Σε αστικές περιοχές    
 - απόσταση < 5 km  0.28    
 - απόσταση >= 5 km   0,21    
Εκτός πόλεως  
 *-οδοί καλής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,20  
 - απόσταση >= 5 km   0,19  
 *-οδοί κακής βατότητας  
 - απόσταση < 5 km  0,25  
 - απόσταση >= 5 km   0,21  
 *-εργοταξιακές οδοί  
 - απόσταση < 3 km  0,22  
 - απόσταση >= 3 km   0,20  
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)  0,03

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





Σελί δα  7- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Γ1.1Αρθρο1

~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 : Επτά και Εξήντα λεπτά € 7.60
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Γ1.2Αρθρο2

~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 : Εννέα και Πενήντα λεπτά € 9.50
 





Σελί δα  8- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Γ1.3Αρθρο3

~Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6301: 100.00%

Ευρώ : Δέκα εννέα € 19.00
 





Σελί δα  9- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ2.1Αρθρο1

~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 ΥΔΡ 6081.1)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική 
υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του 
άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές 
σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, 
ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. 
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   :  ΥΔΡ 6081.1: 100.00%

Ευρώ : Οκτώ και Ογδόντα δύο λεπτά € 8.82
 





Σελί δα  10- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ2.2Αρθρο2

~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 ΥΔΡ 6082.1)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και 
των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών 
σχηματισμών, 
σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 
διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων 
εκρηκτικών 
(τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται 
από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 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   :  ΥΔΡ 6082.1: 100.00%

Ευρώ : Είκοσι έξι και Δώδεκα λεπτά € 26.12
 





Σελί δα  11- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Γ2.3Αρθρο3

~Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπονόμων δικτύων νια την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087)
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή 
μη, ανά μέτρο μήκους 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   :  ΥΔΡ 6087: 100.00%

Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Τριάντα λεπτά € 14.30
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-3.13-Γ2.4Αρθρο4

~Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως νια την 
εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1)
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες 
περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου 
ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή 
υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 
0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η χρησιμοποίηση μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 
m, 
μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του 
έργου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος.

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6081.1: 100.00%

Ευρώ : Τρία και Ογδόντα λεπτά € 3.80
 





Σελί δα  12- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Γ2.5Αρθρο5

~Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β)
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι:
1.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 ΟΔΟ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 4521Β: 100.00%

Ευρώ : Δέκα επτά και Δέκα λεπτά € 17.10
 





Σελί δα  13- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ2.6Αρθρο6

~Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδοστρωμάτων.~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 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   :  ΟΔΝ 4521Β: 100.00%

Ευρώ : Δέκα έξι € 16.00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Γ2.7Αρθρο7

~Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου- Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068)
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα 
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές 
διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης 
που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ 
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   :  ΥΔΡ 6068: 100.00%

Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Σαράντα δύο λεπτά € 14.42
 





Σελί δα  14- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Γ2.8Αρθρο8

~Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6069: 100.00%

Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Σαράντα δύο λεπτά € 14.42
 





Σελί δα  15- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΡΕΑΤΙΑ
ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.04-ΑΓΚΥ3.1Αρθρο1

~ Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης αγωγών, στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π.  ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6327: 100.00%

Ευρώ : Ογδόντα € 80.00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Β3.2Αρθρο2

~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 : Δέκα πέντε € 15.00
 





Σελί δα  16- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-ΑΕΡ63.3Αρθρο3

~ Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN <600 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m ~
(Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311)
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, 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 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 (στεγανωτικό μάζας)), 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 καλύμματος 

του φρεατίου (από ελατό χυτοσίδηρο), 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 δικλείδα 
απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6329: 50.00%, ΥΔΡ 6329: 50.00%

Ευρώ : Χίλια πεντακόσια πενήντα € 1,550.00
 





Σελί δα  17- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-ΕΚΚΕ3.4Αρθρο4

~ Τυπικό φρεάτιο εκκενωτών για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 m ~
(Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311)
Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου εκκενωτών για αγωγούς DN < 600 mm, 
διαστάσεων 
2.00x1.50 m, 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 (στεγανωτικό μάζας)), 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 καλύμματος 

του φρεατίου (από ελατό χυτοσίδηρο), 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 όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που τοποθετούνται εντός του 
φρεατίου και τα οποία πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6329: 50.00%, ΥΔΡ 6329: 50.00%

Ευρώ : Δύο χιλιάδες εκατό € 2,100.00
 





Σελί δα  18- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-ΠΥΡ33.5Αρθρο5

~ Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου πίεσης πυροσβεστικού κρουνού για αγωγούς DN < 300 mm, 
διαστάσεων 
2.00x1.50 m ~

Για την πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου βαλβίδων ελέγχου πυροσβεστικού κρουνού, 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 (στεγανωτικό μάζας)), 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 καλύμματος 

του φρεατίου (από ελατό χυτοσίδηρο), 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 όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που τοποθετούνται εντός του 
φρεατίου και τα οποία πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας πυροσβεστικού κρουνού για αγωγούς DN < 300 mm, 
διαστάσεων 2.00x1.50 m

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6329: 50.00%, ΥΔΡ 6329: 50.00%

Ευρώ : Δύο χιλιάδες εκατό € 2,100.00
 





Σελί δα  19- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-9.32.02-ΜΕΙΩ3.6Αρθρο6

~ Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03) ~
(Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311)
Πλήρης κατασκευή  φρεατίου τοποθέτησης βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης 
δικτύου, 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 (στεγανωτικό μάζας)), 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 καλύμματος 

του φρεατίου (από ελατό χυτοσίδηρο), 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 όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που τοποθετούνται εντός του 
φρεατίου και τα οποία πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03) για αγωγούς 
DN 
< 300 mm, διαστάσεων 2.00x4.00 m

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6329: 50.00%, ΥΔΡ 6329: 50.00%

Ευρώ : Τρεις χιλιάδες οκτακόσια € 3,800.00
 





Σελί δα  20- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-9.32.02-ΜΕΙΩ3.7Αρθρο7

~ Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης δικτύου (ΦΜ.01) ~
(Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311)
Πλήρης κατασκευή  φρεατίου τοποθέτησης βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης 
δικτύου, 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 (στεγανωτικό μάζας)), 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 καλύμματος 

του φρεατίου (από ελατό χυτοσίδηρο), 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 όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα που τοποθετούνται εντός του 
φρεατίου και τα οποία πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης δικτύου (ΦΜ.01) για αγωγούς DN < 300 
mm, διαστάσεων 2.00x4.50 m 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6329: 50.00%, ΥΔΡ 6329: 50.00%

Ευρώ : Τέσσερις χιλιάδες διακόσια € 4,200.00
 





Σελί δα  21- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01Π3.8Αρθρο8

~ Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 1/2''), με την προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου και  
πλήρη  εγκατάσταση.  ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Χίλια διακόσια € 1,200.00
 





Σελί δα  22- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.45-4.1Αρθρο1

~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: ΥΔΡ 6622.1)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-
2 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι 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.
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.





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   :  ΥΔΡ 6622.1: 100.00%

Ευρώ : Επτά € 7.00
 





Σελί δα  24- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46-4.2Αρθρο2

~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: ΥΔΡ 6622.1)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-
2 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι 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.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
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ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6622.1: 100.00%

Ευρώ : Οκτώ και Ογδόντα λεπτά € 8.80
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ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.48-4.3Αρθρο3

~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: ΥΔΡ 6622.2)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-
2 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι 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.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
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Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6622.2: 100.00%

Ευρώ : Δέκα επτά € 17.00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.49-4.4Αρθρο4

~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: ΥΔΡ 6622.2)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-
2 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι 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.
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 
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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   :  ΥΔΡ 6622.2: 100.00%

Ευρώ : Είκοσι € 20.00
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ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.51-4.5Αρθρο5

~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: ΥΔΡ 6622.3)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-
2 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι 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.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
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Μονάδα μέτρησης :
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6622.3: 100.00%

Ευρώ : Τριάντα επτά και Ενενήντα λεπτά € 37.90
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-12.19-ΑΣΧΕΤ4.6Αρθρο6

~ Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων. Περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα 
ειδικά τεμάχια σύνδεσης και τοποθέτησης χαλυβδοσωλήνων που βρίσκονται εντός των διαφόρων 
φρεατίων του έργου ~
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1)
Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση τους 
στο δίκτυο σωληνώσεως, χωρίς την αξία των τυχόν απαιτουμένων σωμάτων αγκυρώσεως.
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6630.1: 100.00%

Ευρώ : Τρία και Είκοσι λεπτά € 3.20
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-4.7Αρθρο7

~ 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. ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95.00
 





Σελί δα  31- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-4.8Αρθρο8

~ 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. ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν δέκα € 110.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-4.9Αρθρο9

~ Δικλείδες 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: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα € 140.00
 





Σελί δα  32- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.04Φ4.10Αρθρο10

~ 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 ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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 125 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Διακόσια πενήντα € 250.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.05Φ4.11Αρθρο11

~ 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 ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Τριακόσια είκοσι € 320.00
 





Σελί δα  33- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.07Φ4.12Αρθρο12

~ 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 ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Τετρακόσια πενήντα € 450.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ54.13Αρθρο13

~ 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 50mm ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εξήντα € 60.00
 





Σελί δα  34- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ64.14Αρθρο14

~ 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 65mm ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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 65mm.
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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εβδομήντα € 70.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ84.15Αρθρο15

~ 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 80mm ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Ογδόντα € 80.00
 





Σελί δα  35- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ14.16Αρθρο16

~ 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 ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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 125 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατό € 100.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ14.17Αρθρο17

~ 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: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα € 140.00
 





Σελί δα  36- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ24.18Αρθρο18

~ 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: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Διακόσια είκοσι € 220.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-4.19Αρθρο19

~ Βανοστάσιο με την προμήθεια,  μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  εγκατάσταση. ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ4.20Αρθρο20

~ Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν είκοσι € 120.00
 





Σελί δα  37- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ4.21Αρθρο21

~ Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm  ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Διακόσια € 200.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ4.22Αρθρο22

~ Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm  ~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Τριακόσια είκοσι € 320.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.07.01.034.23Αρθρο23

~ Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6653.1: 100.00%

Ευρώ : Εννιακόσια πενήντα € 950.00
 





Σελί δα  38- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.07.01.054.24Αρθρο24

~ Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6653.1: 100.00%

Ευρώ : Χίλια επτακόσια € 1,700.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.07.01.064.25Αρθρο25

~ Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 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   :  ΥΔΡ 6653.1: 100.00%

Ευρώ : Δύο χιλιάδες τριακόσια € 2,300.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.014.26Αρθρο26

~ Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής 
αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-
07-07 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα πάσης 
φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6653.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα € 190.00
 





Σελί δα  39- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.024.27Αρθρο27

~ Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής 
αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-
07-07 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα πάσης 
φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6653.1: 100.00%

Ευρώ : Διακόσια εξήντα € 260.00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.03-4.28Αρθρο28

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

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Ογδόντα δύο € 82.00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.054.29Αρθρο29

~Χαλύβδινες εξαρμώσεις-Ονομαστικής πίεσης PN 16 at- Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα € 140.00
 





Σελί δα  40- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.06-4.30Αρθρο30

~Χαλύβδινες εξαρμώσεις-Ονομαστικής πίεσης PN 16 at- Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης,
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6651.1: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν εβδομήντα ένα € 171.00
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ4.31Αρθρο31
  Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ) με την τοποθέτηση ή   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 
  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, 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 

  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 

  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. 

  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:

  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, 

  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 

  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, 

  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 

  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 

  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.

  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 

  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 #Ιδιωτικές συνδέσεις#. Εκτός από τις συσκευές ελέγχου 
περιλαμβάνονται και όλα τα μικροϋλικά για τη σωστή τοποθέτηση αυτών (ρακόρ, κ.λπ). Όλα τα 

  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 #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. 

  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 #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 

  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 #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).
Δ. Η εκσκαφή χάνδακα σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο ή πλατεία ή νησίδα κατάλληλου πλάτους και 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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. 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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, 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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 

  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 #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).
Δ. 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 
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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, 
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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 
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αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην πρότερα κατάσταση.
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μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, οι σταλίες των μηχανημάτων και η 
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(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.
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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 :

  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 #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).
Δ. 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 τόπο εκτέλεσης 

  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 #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).
Δ. 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 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 

  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 #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).
Δ. 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 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).
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Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες Ε2. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και οποιεσδήποτε τυχόν απαιτούμενες ενδιάμεσες 
συνδέσεις του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού, είτε με 
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 

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.
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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.

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.5 Επίσης περιλαμβάνεται η δαπάνη και η εργασία πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

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.5 Επίσης 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, 

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.5 Επίσης 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 

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.5 Επίσης 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.

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.5 Επίσης 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 

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.5 Επίσης 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 

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 
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· 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.
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μεταβλητού συμπυκνωμένου πάχους (h μεταβλητό - όπως αυτό φαίνεται στην τυπική διατομή τάφρου 
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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.
Ε.6  Τέλος περιλαμβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή 

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.5 Επίσης 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.
Ε.6  Τέλος περιλαμβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή 
πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του κρασπεδόρειθρου.

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.5 Επίσης 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.
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.

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.5 Επίσης 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.
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.
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ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΧ4.32Αρθρο32

~ 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).
Δ. 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 :

 Ε1.Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
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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.
Ε.6  Τέλος περιλαμβάνεται και η τυχόν ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου, νησίδας ή 
πλατείας από πλάκες κάθε είδους καθώς και η επαναφορά του κρασπεδόρειθρου.
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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
 

ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-ΣΧ64.33Αρθρο33

~ Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού 
από Φ63 - Φ110  ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1 (70%))
ΣΣύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς 
χρήση 
ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από το 
δίκτυο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 α.Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την 
συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες 
κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού..

 β.Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν 
δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

 γ.Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων 
σύνδεσης των δύο αγωγών
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής:

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού από Φ63 - Φ110 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6611.1: 30.00%, ΥΔΡ 6611.1: 30.00%

Ευρώ : Τριακόσια πενήντα € 350.00
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ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-ΣΧ14.34Αρθρο34

~ Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού 
από Φ110 - Φ160.  ~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6611.1 (30%) + ΥΔΡ 6622.1 (70%))
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς χρήση 
ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από το 
δίκτυο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 α.Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την 
συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες 
κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού..

 β.Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν 
δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.

 γ.Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων 
σύνδεσης των δύο αγωγών
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής:

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού από Φ110 - Φ160

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6611.1: 30.00%, ΥΔΡ 6611.1: 30.00%

Ευρώ : Τετρακόσια πενήντα € 450.00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.01-Γ4.35Αρθρο35

~Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο- Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
80 
mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 (35%) + ΥΔΡ 6611.1 (65%))
Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο ύδρευσης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με 
την αντίστοιχη φλάντζα, τούς γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και το ελαστικό παρέμβυσμα 
στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού 
(ανάλογα με το υλικό κατασκευής του)..
β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και η 
άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).
γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς τον 
άξονά 
του ή υπό γωνία έως 45o (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου 
πωματισμού (τάπας).
Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6630.1: 35.00%, ΥΔΡ 6630.1: 35.00%

Ευρώ : Σαράντα επτά και Πενήντα λεπτά € 47.50
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ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.02-Γ4.36Αρθρο36

~Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο- Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
100 
mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 (35%) + ΥΔΡ 6611.1 (65%))
Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο ύδρευσης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με 
την αντίστοιχη φλάντζα, τούς γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και το ελαστικό παρέμβυσμα 
στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού 
(ανάλογα με το υλικό κατασκευής του)..
β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και η 
άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).
γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς τον 
άξονά 
του ή υπό γωνία έως 45o (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου 
πωματισμού (τάπας).
Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6630.1: 35.00%, ΥΔΡ 6630.1: 35.00%

Ευρώ : Πενήντα δύο € 52.00
 

ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.03-Γ4.37Αρθρο37

~Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο- Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
150 
mm~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 (35%) + ΥΔΡ 6611.1 (65%))
Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο ύδρευσης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με 
την αντίστοιχη φλάντζα, τούς γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και το ελαστικό παρέμβυσμα 
στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού 
(ανάλογα με το υλικό κατασκευής του)..
β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και η 
άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).
γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς τον 
άξονά 
του ή υπό γωνία έως 45o (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου 
πωματισμού (τάπας).
Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6630.1: 35.00%, ΥΔΡ 6630.1: 35.00%

Ευρώ : Εξήντα δύο € 62.00
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ΥΔΡ ΚΠΤ-16.13-Γ4.38Αρθρο38

~Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης~
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)
Επέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον αγωγό του 
δικτύου ή τον πολλαπλό διανομέα, μέχρι τον μετρητή
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου μήκους χαλκοσωλήνα ή σωλήνα από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατομής με την υπάρχουσα σωλήνωση καθώς και των κρουνών που 
απαιτείται να αντικατασταθούν.
β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη 
ορύγματος)
γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα με την αιτία της διαρροής που θα 
διαπιστωθεί και ο έλεγχος της στεγανότητας της νέας σύνδεσης.
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-
03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου της επέμβασης..

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100.00%

Ευρώ : Είκοσι οκτώ και Πενήντα λεπτά € 28.50
 

ΗΛΜ ΝΕΤ-65.10.05.ΑΝΤ4.39Αρθρο39
  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο   Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
αναστροφείς (Inverter) για τον έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
αναστροφείς (Inverter) για τον έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης 
δεδομένων κ.λπ.

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
αναστροφείς (Inverter) για τον έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης 
δεδομένων κ.λπ.

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
αναστροφείς (Inverter) για τον έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης 
δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
αναστροφείς (Inverter) για τον έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης 
δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
αναστροφείς (Inverter) για τον έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης 
δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενές νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
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σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
αναστροφείς (Inverter) για τον έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης 
δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενές νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 
λειτουργία του Αντλιοστασίου σε συνεργασία με το υπόλοιπο δίκτυο Ύδρευσης της περιοχής.
ΠΡΙΝ από την έναρξη των εργασιών θα υποβληθεί πλήρης φάκελος προς έγκριση από την Υπηρεσίας, με 
τα ζητούμενα από τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, (πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και 
έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης {σχέδια λεπτομερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης και 
συντήρη-σης, κατάλογο προσφερομένων ανταλλακτικών κ.λπ.}), καθώς και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)
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σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΙΕΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
περιλαμβάνεται ένας ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς ΤΡΕΙΣ 
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από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 
λειτουργία του Αντλιοστασίου σε συνεργασία με το υπόλοιπο δίκτυο Ύδρευσης της περιοχής.
ΠΡΙΝ από την έναρξη των εργασιών θα υποβληθεί πλήρης φάκελος προς έγκριση από την Υπηρεσίας, με 
τα ζητούμενα από τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, (πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και 
έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης {σχέδια λεπτομερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης και 
συντήρη-σης, κατάλογο προσφερομένων ανταλλακτικών κ.λπ.}), καθώς και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για 
πόσιμο νερό όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω αντλιοστάσιο και έρχονται σε επαφή με 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
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κατασκευή πλαίσιο, και ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ προδεξαμενές σύμφωνα με τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης 
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δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενές νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 
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πόσιμο νερό όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω αντλιοστάσιο και έρχονται σε επαφή με 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου αυτοματοποιημένου πιεστικού συγκροτήματος.





Σελί δα  48- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 23: 100.00%

Ευρώ : Εκατόν ένδεκα χιλιάδες € 111,000.00
 

ΗΛΜ ΝΕΤ-65.10.05.ΑΝΤ4.40Αρθρο40
  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο   Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
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στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
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συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 
λειτουργία του Αντλιοστασίου σε συνεργασία με το υπόλοιπο δίκτυο Ύδρευσης της περιοχής.
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στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 
λειτουργία του Αντλιοστασίου σε συνεργασία με το υπόλοιπο δίκτυο Ύδρευσης της περιοχής.
ΠΡΙΝ από την έναρξη των εργασιών θα υποβληθεί πλήρης φάκελος προς έγκριση από την Υπηρεσίας, με 
τα ζητούμενα από τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, (πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και 
έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (σχέδια λεπτομερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, 
ρύθμισης και συντήρησης, κατάλογο προσφερομένων ανταλλακτικών κ.λπ.)), καθώς και τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας για πόσιμο νερό όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω αντλιοστάσιο και 
έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 
λειτουργία του Αντλιοστασίου σε συνεργασία με το υπόλοιπο δίκτυο Ύδρευσης της περιοχής.
ΠΡΙΝ από την έναρξη των εργασιών θα υποβληθεί πλήρης φάκελος προς έγκριση από την Υπηρεσίας, με 
τα ζητούμενα από τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, (πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και 
έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (σχέδια λεπτομερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, 
ρύθμισης και συντήρησης, κατάλογο προσφερομένων ανταλλακτικών κ.λπ.)), καθώς και τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας για πόσιμο νερό όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω αντλιοστάσιο και 
έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. 

  Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και μία ειδική δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2.  
(Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23)

Για την προμήθεια, μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παράδοση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση στο 
σημείο που θα υποδειχθεί, από την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ρύθμιση και θέση σε λειτουργία, ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου αντλητικού συγκροτήματος με ΤΡΕΙΣ (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες αντλίες 
και δοχείο διαστολής, τοποθετημένο εντός προκατασκευασμένου Οικίσκου με ειδική μεταλλική 
κατασκευή πλαίσιο, και ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ προδεξαμενή σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνεται ένας 
ηλεκτρικός πίνακας με όλους τους απαιτούμενους αυτοματισμούς τρεις αναστροφείς (Inverter) για τον 
έλεγχο των κινητήρων των αντλιών, αισθητήρες, σύστημα μετάδοσης δεδομένων κ.λπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε υλικό και μικροϋλικό που περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές που 
συνοδεύουν την παρούσα μελέτη (όπως ενδεικτικά πρόχυτη ή κατασκευαζόμενη επί τόπου βάση από 
σκυρόδεμα C20/25, τρεις αντλίες κατάλληλης παροχής, δεξαμενή νερού από ανοξείδωτο ατσάλι, πίλαρ 
από σκυρόδεμα με μεταλλικό ιστό γαλβανιζέ για τον μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την 
προδιαγραφή ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.) και που θα χρειαστεί για την άρτια και πλήρη τοποθέτηση, εγκατάσταση, 
συναρμολόγηση, σύνδεση με τα δίκτυα ανάντι-κατάντι, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, ενεργοποίηση, 
συγχρονισμό με το σύστημα λήψης με το αυτόματο μετρητικό σύστημα και γενικά την πλήρη και έντεχνη 
λειτουργία του Αντλιοστασίου σε συνεργασία με το υπόλοιπο δίκτυο Ύδρευσης της περιοχής.
ΠΡΙΝ από την έναρξη των εργασιών θα υποβληθεί πλήρης φάκελος προς έγκριση από την Υπηρεσίας, με 
τα ζητούμενα από τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές, (πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και 
έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (σχέδια λεπτομερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, 
ρύθμισης και συντήρησης, κατάλογο προσφερομένων ανταλλακτικών κ.λπ.)), καθώς και τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας για πόσιμο νερό όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω αντλιοστάσιο και 
έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου αυτοματοποιημένου πιεστικού συγκροτήματος.
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Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 23: 100.00%

Ευρώ : Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια € 84,200.00
 

    

Συντάχθηκε
Κορωπί 03 Δεκ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Δεκ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/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 ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-
ΦΑΣΗ Α.
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠ.: 2.246.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΗΓΗ :  Αντώνης Τρίτσης

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

1.1πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Γ ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Γ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

1.2κινδύνου ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Γ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  

για την διευκόλυνση της  

1.3κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Γ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

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.  

2.1Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Γ

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  

2.2ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Γ

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 3

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα  

2.3ΟΚΩ. ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Γ

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 4

ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε  

έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση  

2.4υπό συνθήκες στενότητος χώρου. ΥΔΡ ΚΠΤ-3.13-Γ

Αποκατάσταση ασφαλτικών 5

οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων  

2.5υπογείων δικτύων. ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Γ

Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων 6

2.6οδοστρωμάτων. ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-ΑΤΣΙΜ

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 7

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

2.7πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Γ

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 8
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

2.8λατομείου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Γ

ΦΡΕΑΤΙΑ 

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-001

σωμάτων αγκύρωσης αγωγών, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

3.1 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  

3.2m3 κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Β

Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN 3

3.3<600 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-ΑΕΡ6

Τυπικό φρεάτιο εκκενωτών για 4

αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων  

3.42.00x1.50 m. ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-ΕΚΚΕΝ6

Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου πίεσης 5

πυροσβεστικού κρουνού για αγωγούς  

DN < 300 mm, διαστάσεων 2.00x1.50  

3.5m ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-ΠΥΡ3

Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 6

τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης  

3.6δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03) ΥΔΡ ΝΕΤ-9.32.02-ΜΕΙΩΤ

Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 7

τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης  

3.7δικτύου (ΦΜ.01) ΥΔΡ ΝΕΤ-9.32.02-ΜΕΙΩΤ2

Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 2 8

1/2''), με την προμήθεια,   

μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη   

3.8εγκατάσταση. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01ΠΥΡ

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  

4.175 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.45-Γ

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  

4.290 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.46-Γ

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  

4.3125 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.48-Γ

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 4

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

4.4140 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.49-Γ

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  

4.5200 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.51-Γ

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές 6

χαλυβδοσωλήνων. Περιλαμβάνονται  

όλα ανεξαιρέτως τα ειδικά τεμάχια  

σύνδεσης και τοποθέτησης  

χαλυβδοσωλήνων που βρίσκονται  

εντός των διαφόρων φρεατίων του  

4.6έργου ΥΔΡ ΝΕΤ-12.19-ΑΣΧΕΤ

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  7

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.7ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-Φ50

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  8

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.8ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-Φ65

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, 9

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.9ονομαστικής 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,  

4.10ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.04Φ125

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  11

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.11ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.05Φ150

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές,  12

ελαστικής έμφραξης, με την  

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  

πλήρη εγκατάσταση, με ωτίδες,  

ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.12ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.07Φ200

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 13
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.13διαμέτρου DN 50mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ50

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  

4.14διαμέτρου DN 65mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ65

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  

4.15διαμέτρου DN 80mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ80

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 16

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.16διαμέτρου DN 125mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ125

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 17

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.17διαμέτρου DN 150mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ150

Εξαρτήματα βάνας με την προμήθεια, 18

μεταφορά επί τόπου του έργου,  

πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση επί  

της βάνας και δοκιμές, Ονομαστικής  

πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής  

4.18διαμέτρου DN 200mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.ΕΞ200

Βανοστάσιο με την προμήθεια,  19

μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη   

4.19εγκατάσταση. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03.01-ΒΑΝ

Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 20

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.20ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ80

Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 21

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.21ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ125

Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 22

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,  

4.22ονομαστικής διαμέτρου DN 150mm. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.03.03ΦΙΛΤ150

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 23

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης  

ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου DN  

4.2380 ΜΜ ΥΔΡ ΝΕΤ-13.07.01.03

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 24

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης  

ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου DN  
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

4.24125 ΜΜ ΥΔΡ ΝΕΤ-13.07.01.05

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 25

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης  

ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου DN  

4.25150 ΜΜ ΥΔΡ ΝΕΤ-13.07.01.06

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 26

διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield  

4.26Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΜΜ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-07 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.01

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 27

διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield  

4.27Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΜΜ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-07 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.02

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 28

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής  

4.28διαμέτρου DN 80 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-05 ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.03-Γ

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 29

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής  

4.29διαμέτρου DN 125 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-05 ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.05

Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 30

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής  

4.30διαμέτρου DN 150 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-05 ΥΔΡ ΚΠΤ-13.15.02.06-Γ

Πλήρης κατασκευή μονής ιδιωτικής 31

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN20/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

4.31χωρίς το υδρόμετρο) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ

Πλήρης κατασκευή διπλής (με ή 32

χωρίς χρήση κολλεκτέρ) ιδιωτικής  

παροχής ύδρευσης (ΡΕ DN25/16ΑΤΜ)  

με την τοποθέτηση ή αντικατάσταση  

του φρεατίου, χωρίς μειωτή πίεσης,  

σύμφωνα με την περιγραφή (τιμή  

4.32χωρίς το υδρόμετρο) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΧ

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 33

επέκταση υφισταμένου από  

οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει  

απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση  

ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο  

4.33υφισταμένου αγωγού από Φ63 - Φ110 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-ΣΧ63

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 34

επέκταση υφισταμένου από  

οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει  

απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση  

ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο  

4.34υφισταμένου αγωγού από Φ110 - Φ160 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-ΣΧ110

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 35

ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  

διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80  

4.35mm ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.01-Γ

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 36

ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  

διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100  

4.36mm ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.02-Γ

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 37
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ύδρευσης  από το δίκτυο. Για  

διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150  

4.37mm ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.03-Γ

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 38

4.38υδροδότησης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.13-Γ

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 39

ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με  

προκατασκευασμένο Οικίσκο στέγασης  

και δυο ειδικές δεξαμενές  

απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα  

4.39μεγάλης παροχής- τύπος 1. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-08-04-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-65.10.05.ΑΝΤΛ1

Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 40

ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με  

προκατασκευασμένο Οικίσκο στέγασης  

και μία ειδική δεξαμενή  

απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα  

4.40μεσαίας παροχής- τύπος 2. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-08-04-00 ΗΛΜ ΝΕΤ-65.10.05.ΑΝΤΛ2

ErgoWin
    

Συντάχθηκε
Κορωπί 03 Δεκ 2020

Ο συντάξας

Δανιήλ Παπαρίζος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α

Θεωρήθηκε
Κορωπί 04 Δεκ 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σπυρίδων Σιούντρης MSc
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α
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Α. ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ ΠΟΣ ΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣ ΗΣ

ΟΜΑΔΑ Εργασίες Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμ.
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  1η

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  2η

ΦΡΕΑΤΙΑ  3η

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  4η
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ
Εργασίες Δαπάνη ομάδας 

κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

ΟΜΑΔΑ Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

1,048.80 1η ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ   
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Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1,577,433.4  

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 1,577,433.40 x18.00% 283,938.01 

1,577,433.40              

      Μέση έκπτωση Εμ = 1,861,371.41-(ΣΔΕ=)____________________ / 1,861,371.41 %= 

Συνολική δαπάνη 
 κατά την 

προσφορά ΣΔΕ=  

Συνολική Δαπάνη Εργου κατά τη μελέτη ΣΣ=  
 

1,861,371.41 

 Απρόβλεπ τα 1,861,371.41 x15.00% 279,205.71 

1,861,371.41              

 Απολογιστικά 89,300.00 

2,140,577.12              

89,300.00 

 Όφελος απολογιστικών 18% 16,074.00 

2,229,877.12              
(1-Εμ)Χ 

 Προόβλεψη Αναθεώρηση 48.88 

2,245,951.12              
(1-Εμ)Χ 
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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 

οικοδομικαίς εργασίαις 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 
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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 τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και 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.  

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 Αριθμός 

Τιμολο-
γίου 

Άρθρο 

Κωδικός 

Προδιαγραφών κατά 
ΕΤΕΠ 

  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ      

1 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 
σήμανσης. 

1.1 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Γ ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Γ 

2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 

κινδύνου 

1.2 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Γ  

3 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων 
για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας των πεζών. 

1.3 ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Γ  

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

     

4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 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. Για βάθος ορύγματος έως 

4,00 Μ 

2.1 
ΥΔΡ ΚΠΤ-

3.10.02.01.Μ 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-01 -03-01 

5 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 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 
ορύγματος έως 4,00 Μ 

2.2 
ΥΔΡ ΚΠΤ-

3.11.02.01.Μ 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-01 -03-01 

6 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

2.3 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Γ  

7 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση 

υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 

2.4 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.13-Γ  

8 Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

2.5 ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-Γ  

9 Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων 
οδοστρωμάτων. 

2.6 
ΥΔΡ ΝΕΤ-4.09-
ΑΤΣΙΜ 

 

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

2.7 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
5.05.02.Μ-Γ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-01 -03-02 

11 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

2.8 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Γ 

 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-01 -03-02 
 

  ΦΡΕΑΤΙΑ      

12 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
σωμάτων αγκύρωσης αγωγών, 
στηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π. 3.1 

ΥΔΡ ΝΕΤ-9.10.04-

ΑΓΚΥ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01 -01 -01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01 -01 -02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01 -01 -03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01 -01 -04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01 -01 -05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -01 -01 -07-00 
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α/α Περιγραφή Αριθμός 

Τιμολο-
γίου 

Άρθρο Κωδικός 

Προδιαγραφών κατά 
ΕΤΕΠ 

13 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 
σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 

m3 κατηγορίας C16/20 

3.2 
ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-
Β 

 

14 Φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς 
DN <600 mm, διαστάσεων 
1.50x1.50 m 

3.3 
ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-

ΑΕΡ6 
 

15 Τυπικό φρεάτιο εκκενωτών για 
αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 
2.00x1.50 m. 

3.4 
ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-
ΕΚΚΕ 

 

16 Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου πίεσης 
πυροσβεστικού κρουνού για 
αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 

2.00x1.50 m 

3.5 
ΥΔΡ ΝΕΤ-9.30.01-
ΠΥΡ3 

 

17 Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 
τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης 
δικτύου (ΦΜ.02-ΦΜ.03) 

3.6 
ΥΔΡ ΝΕΤ-9.32.02-

ΜΕΙΩ 
 

18 Φρεάτιο βαλβίδων ελέγχου 
τροφοδοσίας και μείωσης πίεσης 
δικτύου (ΦΜ.01) 

3.7 ΥΔΡ ΝΕΤ-9.32.02-
ΜΕΙΩ 

 

19 Πυροσβεστικός κρουνός DN80  (2 x 
2 1/2''), με την προμήθεια,  
μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  

εγκατάσταση. 

3.8 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.01ΠΥΡ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ      

20 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16 atm 

4.1 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.14.01.45- 

 

21 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm 

4.2 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.14.01.46- 

 

22 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm 

4.3 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.14.01.48- 

 

23 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm 

4.4 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.14.01.49- 

 

24 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 16 atm  

4.5 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
12.14.01.51- 

 

α/α Περιγραφή Αριθμός 
Τιμολο-

γίου 
Άρθρο 

Κωδικός 
Προδιαγραφών κατά 

ΕΤΕΠ 
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25 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές 

χαλυβδοσωλήνων. Περιλαμβάνονται 
όλα ανεξαιρέτως τα ειδικά τεμάχια 
σύνδεσης και τοποθέτησης 
χαλυβδοσωλήνων που βρίσκονται 
εντός των διαφόρων φρεατίων του 
έργου 

4.6 
ΥΔΡ ΝΕΤ-12.19-
ΑΣΧΕΤ 

 

26 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 

4.7 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.01-Φ50 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -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 65 mm 

4.8 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.01- 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -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 80 mm. 

4.9 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.01- 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -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 125 mm 

4.10 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.04Φ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

30 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 

4.11 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.05Φ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

31 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 

4.12 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.07Φ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -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 
50mm 

4.13 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.ΕΞ5 

 
 
 
 
 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -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 
65mm 
  

4.14 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.ΕΞ6 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

α/α Περιγραφή Αριθμός 
Τιμολο-

γίου 
Άρθρο 

Κωδικός 
Προδιαγραφών κατά 

ΕΤΕΠ 

34 Εξαρτήματα βάνας με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 

4.15 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.ΕΞ8 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 
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έργου, πλήρη και έντεχνη 

εγκατάσταση επί της βάνας και 
δοκιμές, Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 
atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 
80mm 

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 
125mm 

4.16 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.ΕΞ1 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

36 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 

4.17 
ΥΔΡ ΝΕΤ-

13.03.03.ΕΞ1 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

37 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 

4.18 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.ΕΞ2 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

38 Βανοστάσιο με την προμήθεια,  
μεταφορά επί  τόπου και  πλήρη  
εγκατάσταση. 

4.19 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03.01- 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

39 Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 
Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. 

4.21 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03ΦΙΛΤ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

40 Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 

Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm. 

4.22 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.03.03ΦΙΛΤ 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

41 Φλαντζωτό χυτοσιδηρό φίλτρο, 
Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 150mm. 

4.23 
ΥΔΡ ΝΕΤ-

13.03.03ΦΙΛΤ 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-02 

42 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 

μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης 
ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 80 ΜΜ 

4.24 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.07.01.03 

 

43 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 
μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης 
ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου 

DN 125 ΜΜ 

4.25 
ΥΔΡ ΝΕΤ-
13.07.01.05 

 

44 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 
μείωσης πίεσης) Ονομαστικής πίεσης 

ΡΝ 16 atΜ Ονομαστικής διαμέτρου 
DN 150 ΜΜ 

4.26 
ΥΔΡ ΝΕΤ-

13.07.01.06 
 

45 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 
διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 ΜΜ 

4.27 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.01 ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-07 

46 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 
διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield 

Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 ΜΜ  

4.28 ΥΔΡ ΝΕΤ-13.09.02 ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-07 

α/α Περιγραφή Αριθμός 
Τιμολο-

γίου 
Άρθρο 

Κωδικός 
Προδιαγραφών κατά 

ΕΤΕΠ 

47 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm 

4.29 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
13.15.02.03- 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-05 
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48 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 

πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 125 mm 

4.30 
ΥΔΡ ΚΠΤ-

13.15.02.05 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-05 

49 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 

4.31 
ΥΔΡ ΚΠΤ-
13.15.02.06- 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-07-05 

50 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) 

4.32 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΜΧ ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-08-03 

51 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 τουδρόμετρο) 

4.33 ΥΔΡ ΝΕΤ-16.11-ΔΧ ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-08-03 

52 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης 
κατ' επέκταση υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει 

απομονωθεί από το δίκτυο, με 
χρήση ειδικών τεμαχίων. Για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού από 
Φ63 - Φ110 

4.34 
ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-
ΣΧ6 

 

53 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης 
κατ' επέκταση υφισταμένου από 

οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει 
απομονωθεί από το δίκτυο, με 
χρήση ειδικών τεμαχίων. Για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού από 

Φ110 - Φ160 

4.35 
ΥΔΡ ΝΕΤ-16.18.01-
ΣΧ1 

 

54 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 

ύδρευσης  από το δίκτυο. Για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 
mm 

4.36 
ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.01-
Γ 

 

55 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 
ύδρευσης  από το δίκτυο. Για 

διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
100 mm 

4.37 
ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.02-

Γ 
 

56 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 
ύδρευσης  από το δίκτυο. Για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
150 mm 

4.38 
ΥΔΡ ΚΠΤ-16.20.03-
Γ 

 

57 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 
υδροδότησης 

4.39 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.13-Γ ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-06-08-03 

58 Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 
ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με 

προκατασκευασμένο Οικίσκο 
στέγασης και δυο ειδικές δεξαμενές 
απομόνωσης, από ανοξείδωτο 
χάλυβα μεγάλης παροχής- τύπος 1. 
  

4.40 
ΗΛΜ ΝΕΤ-
65.10.05.ΑΝΤΛ1 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-08-04-00 

α/α Περιγραφή Αριθμός 

Τιμολο-
γίου 

Άρθρο 

Κωδικός 

Προδιαγραφών κατά 
ΕΤΕΠ 

59 Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα 
ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με 
προκατασκευασμένο Οικίσκο 

στέγασης και μία ειδική δεξαμενή 
απομόνωσης, από ανοξείδωτο 

4.41 
ΗΛΜ ΝΕΤ-
65.10.05.ΑΝΤΛ2 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501 -08-08-04-00 
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χάλυβα μεσαίας παροχής- τύπος 2. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (Τ.Π. 1)  - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

 

1.1 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. 

 

1.2 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. 

 

1.3 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. 
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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. 

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. 

 

1.4 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 
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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. 

Γι’ αυτό και η κατασκευή του έργου θα προγραμματισθεί τμηματικά. 

 

1.5 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. 
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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 
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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 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. 

 

1.6 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 
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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. 

 

1.7 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 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 
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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.». 

 

1.8 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: 

1.8.1 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 μ3 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. 

1.8.2 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. 

1.8.3 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 μ3. 

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. 

 

1.9 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. 

 

1.10  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. 

 

1.11  Κατάταξη των εκσκαφών ανάλογα με τον τρόπο εκτελέσεως 

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές ανάλογα με τον τρόπο εκτελέσεως. 
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1.12  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. 

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. 

 

1.13  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. 
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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. 

 

1.14  Διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης 

Στο εν λόγω έργο η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 3 εδαφ. β.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β)και του Ν. 4042/2012 καθώς και της 

κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται α) η σύναψη σύμβασης του 

αναδόχου με εγκεκριμμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, β) η 

προσκόμιση όλων των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης του έργου στο εν 

λόγω σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, γ) η έκδοση βεβαίωσης 

παραλαβής των αποβλήτων από το εν λόγω σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

ΑΕΚΚ.  
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2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 (Τ.Π. 2) - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

2.1 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. 

 

2.2 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι Π.Τ.Π. και Τ110. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η παρούσα 

Τ.Π. 

 

2.3 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. 
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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. 

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 
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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. 

 

2.4 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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3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 (Τ.Π. 3) - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ 

ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Π.Τ.Π. 0 - 150 

 

3.1 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. 

 

3.2 Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή 

Ισχύει η Π.Τ.Π. 0-150 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. 

 

3.3 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. 
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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. 

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. 

 

3.4 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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4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 (Τ.Π. 4) - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΜΟ 

 
4.1 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.  

 

4.2 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. 

 

4.3 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 
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τα υλικά, τις εγκαταστάσεις, τα εφόδια, μηχανήματα και μεταφορικά μέσα, καθώς 

και για κάθε εργασία διαστρώσεως, κοπανίσματος κτλ. 
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5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 (Τ.Π. 5) - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

5.1 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. 

 

5.2 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. 

 

5.3 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 (m3) με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου 

για δε τη μεταφορά σε κυβοχιλιόμετρα (m3km) 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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6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6 (Τ.Π. 6) - ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

 

6.1 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. 

 

6.2 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. 
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6.3 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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7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 (Τ.Π. 7) - ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 

7.1 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. 

 

7.2 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 





ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες)." 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                               Σελίδα 22  

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 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. 

 

7.3 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 





ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες)." 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                               Σελίδα 23  

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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8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 (Τ.Π.8) - ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 

8.1 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. 

 

8.2 Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παραπάνω, ισχύουν οι Π.Τ.Π. Α201, Π.Τ.Π. 

Α202, Π.Τ.Π. Α265. 

 

8.3 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 
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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 μ2 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. 

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 μ2. 

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. 

 

8.4 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Επιμετρείται σε μ2 η κοπή και η αποσύνθεση του ασφαλτικού οδοστρώματος 

πάχους ως 20 εκατ. Εάν το υπάρχον ασφαλτικό οδόστρωμα έχει πάχος 
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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. 
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9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 (Τ.Π. 9) – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ 

 

9.1 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. 

 

9.2 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). 

 

9.3 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. 
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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. 

 

9.4 Υλικά παρασκευής σκυροδέματος 

9.4.1 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. 
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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. 

 

9.4.2 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 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. 
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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. 

 

9.4.3 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/M3, ονομάζονται ελαφρά αδρανή. Αδρανή, που έχουν 

φαινόμενο ειδικό βάρος σημαντικά μεγαλύτερο από 3.000 KG/M3, 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./εκ2, 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 
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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 

- 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./Μ3 

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 
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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. 

 

9.4.4 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 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. 
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9.4.5 Σκυρόδεμα 

9.4.5.1 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. 

 

9.4.5.2 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. 

 

9.4.5.3 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. 

 

9.4.5.4 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. 
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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). 

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. 

 

9.5 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. 
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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 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 
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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 
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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. 

 

9.6 Παραγωγή Σκυροδέματος 

9.6.1 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). 

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. 

 

9.6.2 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 
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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». 

 

9.6.3 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. 

Σχετικά με το έτοιμο σκυρόδεμα πρέπει να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ 346 

«Το Έτοιμο Σκυρόδεμα». 

 

9.7 Μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση νωπού σκυροδέματος 

9.7.1 Μεταφορά σκυροδέματος 

Η χρήση οποιασδήποτε διάταξης μεταφοράς και τοποθέτησης του σκυροδέματος 

όπως κεκλιμένα επίπεδα, σωλήνες, χοάνες, πεπιεσμένος αέρας, αντλίες κτλ., θα 
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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». 

 

9.7.2 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 
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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. 

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». 

 

9.7.3 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 
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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. 

 

9.7.4 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 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. 

 





ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες)." 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                               Σελίδα 43  

9.8 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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9.9 Ξυλότυποι 

Οι ξυλότυποι χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ορθογωνικών φρεατίων 

επίσκεψης στα οποία τοποθετούνται οι συσκευές ελέγχου του δικτύου ύδρευσης.  

 

9.9.1 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/m3, 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. 

 

9.9.2 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 
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τουλάχστιον 10 Ν/mm2 ή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποτελέσματα 

δοκιμών κύβου, οι περίοδοι που δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Τύπος ξυλοτύπου Ελάχιστη περίοδος 

πριν την αφαίρεση (ημέρες) 

-  Κατακόρυφα καλούπια 3 

-  Οριζόντια καλούπια πλακών που καλύπτουν 

   ανοίγματα μεταξύ δοκών ή τοιχείων 

 

5 

-  Υποστυλώσεις πλακών 11 

-  Οριζόντια καλούπια δοκών 8 

-  Υποστυλώσεις πλακών που δεν καλύπτουν 

   ανοίγματα μεταξύ δοκών ή τοιχείων και 

   υποστυλώσεις δοκών 

 

 

21 

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 

 

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. 

 

9.10 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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10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 (Τ.Π. 10) - ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

 

10.1 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. 

 

10.2 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. 
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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 

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. 
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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. 

 

10.3 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. 

 

10.4 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. 

 

10.5 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 

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 
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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. 

 

10.6 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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11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 (Τ.Π. 11) - ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

11.1 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. 

 

11.2 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. 

 

11.3 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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12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 (ΤΠ 12) - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 

 

12.1 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. 

 

12.2 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 

μ3. 

Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) πάχους 8 χιλιοστών αναλογίας 600 χλγ. τσιμέντου 

ανά μ3. 

Τρίτη στρώση (πατητή) αναλογίας 900 χλγ. τσιμέντου ανά μ3. 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 
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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. 

 

12.3 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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13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13 (Τ.Π. 13) - ΑΠΛΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

13.1 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). 

 

13.2 Ποιότης χυτοσιδηρών 

13.2.1   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/mm2 

• 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 
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 Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την 

ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή των 400 Ν/mm2. 

 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 

 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. 

 

13.2.2  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/mm2 

- 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. 
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• Aριθμός δοκιμίων 

• Δοκιμή εφελκυσμού 

 Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την 

ελάχιστη τιμή των 200 Ν/mm2. 

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. 

 

13.3 Τόπος εγκατάστασης 

13.3.1  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. 





ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (τρεις ζώνες)." 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                                                               Σελίδα 56  

- 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. 

 

13.4 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. 

 

13.5 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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13.6 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. 

 

13.7 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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14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14(Τ.Π. 14) - ΕΙΔΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

14.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση 

των χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων (Ταυ, γωνίες, συστολές, κοκ). 

 

14.2 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./χλστ2, 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 
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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. 

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. 

 

14.3 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. 

 

14.4 Σύνδεση χυτοσιδήρων τεμαχίων 

Η σύνδεση των ειδικών χυτοσιδήρων τεμαχίων θα γίνεται όπως φαίνεται στα 

σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. 

 

14.5 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 
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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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15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15 (Τ.Π. 15) - ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

 

15.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή σωμάτων αγκύρωσης αγωγών που 

λειτουργούν υπό πίεση. 

 

15.2 Υλικά 

Σκυρόδεμα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20 και οπλισμός όπως ορίζεται στα 

σχέδια, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 

 

15.3 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. 
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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. 

 

15.4 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. 

 

15.5 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Η επιμέτρηση και πληρωμή των σωμάτων αγκύρωσης θα γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 9 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 (Σκυρόδεμα, Τσιμέντο).  

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 9.10 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 
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και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

«Γενικούς Όρους». 
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16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16 (Τ.Π. 16) - ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΡΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 

 

16.1 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. 
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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. 

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). 
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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. 

 

16.2 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. 
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Η τοποθέτηση και σύνδεση θα γίνει όπως απαιτείται από τους κανόνες της 

Τεχνικής και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

16.3 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 

 

16.4 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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17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17 (Τ.Π. 17) - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ - 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

17.1 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. 

 

17.2 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./εκ2 

• Πίεση δοκιμής στο εργοστάσιο 25 χλγρ./εκ2 

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./εκ2 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. 
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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. 

 

17.3 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 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 
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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. 

 

17.4 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 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 
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απαραίτητα μικροϋλικά, κοχλίες κτλ. τα οποία πληρώνονται με ιδιαίτερα άρθρα 

του Τιμολογίου. 
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18 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 178 (Τ.Π. 178) – ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 

 

18.1 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. 

 

18.2 Επιμέτρηση – Πληρωμή 

18.2.1 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. 
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18.2.2 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. 
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19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 179 (Τ.Π. 179) – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ 

ΚΡΟΥΝΟΣ 

 
19.1 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. 

 

19.1 Επιμέτρηση – Πληρωμή 

19.1.1 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.  

 

19.1.2 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 
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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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20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20 (Τ.Π. 20) – ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

 
20.1 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. 

 

20.2 Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 

20.2.1  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. 
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Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10 min ENISO1133:2000-021 0,3-0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής N/mm2 ΕΝ ISO 527-1 :19962 22 

Επιμήκυνση στο σημείο 

διαρροής 
% ΕΝ ISO 527-1 :19962 15 

Αντοχή εφελκυσμού στην 

θραύση 
N/mm2 Ταχύτητα δοκιμής 32 

Επιμήκυνση στην θραύση % 125 mm/min >800 

Αντοχή στην κάμψη N/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάμψεως      N/mm2  800 

Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

Θερμικές ιδιότητες                       

 
Περιοχή τήξεως °C                                     130 

Συντελεστής γραμμικής 

διαστολής 
Κ-1 ASTM D 696-036          1,7*10-4    

Θερμική αγωγιμότητα στους 

20°C 
     W/m*K DIN 5261 2-17             0,43       

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω *cm ASTM D257-998 >1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω       ASTM D257-998 >1013 

 

 

20.2.2  Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές  

20.2.2.1       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. 
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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 

 

20.2.2.2 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. 
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20.2.2.3 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. 

 

 
20.2.2.4 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 
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20.3 Αποδεκτά υλικά – Δοκιμές μίγματος πρώτης ύλης – Δοκιμές 

σωλήνων 

20.3.1  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. 

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. 
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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. 

 

20.3.2  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. 

 

20.3.3  Ειδικό βάρος 

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 

960 Kg/m3 στους 23° C και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 Kg/m3. 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/m3 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας)   :900 - 910 Kg/m3 

 

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 
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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 1050 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 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. 

 

20.4 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: 
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Φορέας Έργου -ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5 

ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=ΖΖΖΖ=ΡΕ 100 = 

 

Όπου: 

 HDPE πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

ΡΝ 12,5 κλάση πίεσης σε atm ή bar 

ΧΧΧΧ όνομα κατασκευαστή 

ΥΥΥΥ 
χρόνος παραγωγής από την 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 

 

20.5 Διαστάσεις σωλήνων 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «ΡΕ 100 

των 12,5 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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20.6 Μέθοδος κατασκευής – Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας 

 

20.6.1  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. 
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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. 

 

 

20.6.2  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 : 

• 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. 
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20.6.3  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. 

 

 

20.6.3.1 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. 

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.). 
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Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

 

20.6.3.2 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. 
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20.6.4  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. 

 

20.7 Δοκιμές στεγανότητας  

20.7.1  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. 
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20.7.2  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. 

 

20.7.3  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. 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. 

 

20.7.4  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. 
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Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα 

αφεθέντα μεταξύ των τμημάτων κενά. 

 

20.7.5  Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα 

καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της 

Επίβλεψης και του Αναδόχου. 

 

20.8 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. 

 

20.9 Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 
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• 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. 

 

20.10 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφαλείας 

20.10.1 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 υψηλές θερμοκρασίες. 

• Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο 

προσωπικό. 

 

20.10.2 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. 
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Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 

εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

Προστασία χεριών και 

βραχιόνων 

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 

 

 

20.11 Τρόπος επιμέτρησης εργασίας 

20.11.1 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. 

 

20.11.2 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. 
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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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21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21 (Τ.Π. 20) – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
 

21.1 Γενικές απαιτήσεις 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και 

συναρμολόγησης – δοκιμής των προσφερόμενων προϊόντων ανά 

κατηγορία. 

• Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση ορισμένων προτύπων 

διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 των κατασκευαστριών 

εταιριών ,των προσφερόμενων ειδών, που βασίζονται στην σχετική σειρά 

ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που 

εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. Γίνονται 

δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 

κράτη μέλη (Π.Δ 60/2007-ΑΡ ΦΕΚ 64/2007) 

 

21.2 Σημείωση 1 

Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ISO 9001:2015 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία 

θα πρέπει να  είναι των εταιριών οι οποίες δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα 

(Υπεύθυνη Δήλωση). 

 

21.3 Σημείωση 2 

Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ISO 9001:2015 που θα προσκομιστούν ανά κατηγορία 

θα πρέπει να είναι για κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα είναι όμοια με αυτά 

που περιγράφονται  ανά κατηγορία. 

 

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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22 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 212 (Τ.Π. 202) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΚΡΟΥΝΩΝ Β.Τ.   

 

22.1 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 EN 13828 (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 CW 614N  ή   CW 617N  σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 12164/5 ή από άλλο υλικό υψηλής ποιότητας τύπου που προβλέπεται από 

το πρότυπο ΕΝ 13828 (Σελ 7 άρθρο 51.1.1. Copper alloys). 

      2. Σφαίρα: Ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

12164/5 ή από άλλο υλικό υψηλής ποιότητας τύπου που προβλέπεται από το πρότυπο 

ΕΝ 13828 (Σελ 7 άρθρο 51.1.1. Copper alloys), διαμανταρισμένη ,γυαλισμένη και 

χρωμιωμένη με τραχύτητα Rz= 0,5 m κατά DIN 4766. 

     3. Ροδέλες συγκράτησης - στεγανοποίησης σφαίρας: καθαρό τεφλόν (PTFE) πάχους 

4,0 χιλ τουλάχιστον με πάτημα σφαίρας στο τεφλόν 2,5 χιλ .     

      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). 
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Σημείωση  

(Kv) = Χωρητικότητα  (κυβ.μέτρα / ώρα) που προκαλεί πτώση πίεσης 1 bar σε 

θερμοκρασία 15,5 β/ Κελσίου (Διεθνές σύστημα).
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22.2 Προστασία σφαιρικού κρουνού διακοπής από χαμηλές 

θερμοκρασίες  

 

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) . 

 

22.3 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 50ο 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: 0ο C  έως 80ο C -20ο C  έως 110ο 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 κατασκευασμένος από  

Ορείχαλκο. 
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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: 

• 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.  

 

22.4 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 
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1. Μήκος σφαιρικού κρουνού:96   ως 100 χιλιοστά. 

2. Ελάχιστο βάρος σφαιρικού κρουνού: 850  γραμμάρια τουλάχιστον. 

3. (Kv) ≥ (μεγαλύτερο ή ίσο ) 80. 

4. Μέγιστη Πίεση δοκιμής σώματος σφαιρικού κρουνού: 50 bar (θερμοκρασία 

μέχρι 50ο C). 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ο C  έως 80ο C  

6. Μοχλός  χειρισμού -  άξονα: ορειχάλκινο καρέ (24Χ24  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. 

 

22.5 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 50ο C) 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ο C  έως 80ο 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. 
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• 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. 

 

22.6 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 50οC) 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ο C  έως 80ο 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. 
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11.Ο σφαιρικός κρουνός θα διαθέτει οπή ασφάλισης διαμέτρου 1,0 χιλιοστού 

τουλάχιστον στο κυρίως σώμα σε ειδικά διαμορφωμένη θέση. 

 

22.7 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 50οC) 

5. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ο C  έως 80ο 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. 

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 πρέπει να προσκομισθεί  Πιστοποιητικό καταλληλότητας τελικού 

προϊόντος των προσφερομένων σφαιρικών κρουνών  για χρήση σε πόσιμο νερό.  
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23 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 213 (Τ.Π. 203) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 

 

23.1 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). 

 

23.2 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 

 

23.3 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.  

 

23.4 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. 
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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 πρέπει να προσκομισθεί  Πιστοποιητικό καταλληλότητας τελικού 

προϊόντος των προσφερομένων ορειχάλκινων ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αγωγού 

σιδηροσωλήνα για χρήση σε πόσιμο νερό. 
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24 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 214 (Τ.Π. 204) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΣΥΣΦΙΞΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑ PE-100   

 

24.1 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). 

 

24.2 Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα ρακόρ τεχνικής σύσφιξης PE–100 θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους, 

υπολείμματα άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια. 

 

24.3 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. 

 
24.3.1 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 
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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. 

 

24.3.2 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. 

 
24.3.3 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. 

 

24.3.4 Πίεση Λειτουργίας         

Η πίεση λειτουργίας του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 bar. 

 

24.3.5 Πίεση δοκιμής          

Η πίεση δοκιμής του συνδέσμου  με νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 bar. 
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24.3.6 Θερμοκρασία λειτουργίας        

Η θερμοκρασία λειτουργίας  του συνδέσμου  θα πρέπει να είναι από 0ο C  έως 80ο 

C. 

 
 

24.4 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 πρέπει να προσκομισθεί  Πιστοποιητικό καταλληλότητας τελικού 

προϊόντος των προσφερομένων ορειχάλκινων εξαρτημάτων σύσφιξης αγωγού ΡΕ 

για χρήση σε πόσιμο νερό. 
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25 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 215 (Τ.Π. 205) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 

25.1 Προορισμός  

 

Οι ανοξείδωτοι συλλέκτες θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση  πολλαπλών 

παροχών υδρομετρητών με την χρήση ενός αγωγού παροχής . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.2 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 ) . 

 

25.3 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) 

a
 

a
 

b
 

d
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d
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H
 

a
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d
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d
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• 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 

 

 

25.4 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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26 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 216 (Τ.Π. 206) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΩΣΤΗΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ PE/PVC 

 

26.1 Γενικά 

Οι ζωστήρες (σέλλες) θα είναι κατάλληλοι για την κατασκευή νέων συνδέσεων 

παροχής και κατάλληλοι για εφαρμογή σε αγωγούς PE/PVC του Δικτύου Ύδρευσης 

αντίστοιχης ονομαστικής διαμέτρου .  

 Οι ζωστήρες (σέλλες) θα αποτελούνται από τα εξής εξαρτήματα:  

 Άνω Τμήμα  

 Κάτω Τμήμα  

Ελαστικός Δακτύλιος  

Κοχλίες  

 Το άνω τμήμα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους διατομής καθ’ όλο το πάχος 

του, με θηλυκό σπείρωμα BSP  

 Στην περιοχή της οπής, εσωτερικά, θα φέρει ελαστικό δακτύλιο κατάλληλης 

διατομής, το οποίο και εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης. Το ελαστικό θα 

είναι κατασκευασμένο βάση του πρότυπου ΕΝ 681 -1 και θα φέρει την παρακάτω 

σήμανση (άρθρο 10 - ΕΝ 681-1 ) :  

1. Ονομαστικό Μέγεθος  

2. Ταυτότητα παραγωγού  

3. Τον αριθμό αυτού του προτύπου ΕΝ 681-1 με τον τύπο εφαρμογής και την 

κατηγορία σκληρότητας ως κατάληξη , ‘ητοι ΕΝ 681-1/WA /70 .  

4. Το τρίμηνο και το έτος παραγωγής .  

5. Την αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία (L) εάν χρειάζεται , ήτοι WAL .  

6. Την αντοχή σε έλαιο (Ο) εάν χρειάζεται , ήτοι WCO .  

7. Την συντομογραφία για το ελαστικό , ήτοι EPDM.  

• Η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη του ζωστήρα επί του αγωγού 

μέσω κοχλιών που ενώνουν τα δύο τμήματά του.  

• Η όλη κατασκευή θα είναι για κλάση πίεσης PN 16 atm.  

• Κατά την σύσφιξη του ζωστήρα θα αποφεύγεται η σημειακή καταπόνηση του 

αγωγού. Αυτό συμβαίνει επειδή ισχύουν τα εξής:  

• Το πλάτος του ζωστήρα θα είναι της τάξης της ονομαστικής διαμέτρου του 

αγωγού στον οποίο θα τοποθετηθεί.  
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• Θα υπάρχει ελαστική επίστρωση κατάλληλου πάχους σε όλη την εσωτερική 

επιφάνεια του ζωστήρα.  

• Θα υπάρχει διάταξη τέρματος στα δύο άκρα του, για την αποφυγή 

υπέρμετρης σύσφιξης.  

•  Θα αποκλείεται η στροφή του ζωστήρα περί του αγωγού, μετά την σύσφιξή 

του.  

• Το υλικό κατασκευής του άνω και του κάτω τμήματος του ζωστήρα θα είναι 

χυτοσίδηρος της κλάσης GGG-50/40 κατά ΕΝ 1563. Τα δύο τμήματα θα 

είναι προστατευμένα από ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μπλε 

κατάλληλης για πόσιμο νερό και πάχους 250 μm.  

• Το υλικό κατασκευής του ελαστικού δακτυλίου θα είναι EPDM και είναι 

κατάλληλο για πόσιμο νερό .  

• Το υλικό κατασκευής των κοχλίων και των περικοχλίων θα είναι ανοξείδωτος 

χάλυβας.  

 
• 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 ). 

 

26.2 Κεφαλές ζωστήρων παροχής με έξοδο 1''     

 

Το υλικό κατασκευής του άνω και του κάτω τμήματος του ζωστήρα θα είναι 

χυτοσίδηρος της κλάσης GGG-50/40 κατά ΕΝ 1563. Τα δύο τμήματα θα είναι 

προστατευμένα από ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μπλε κατάλληλης για πόσιμο 

νερό και πάχους 250 μm. Το άνω τμήμα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους 

διατομής καθ’ όλο το πάχος του, με θηλυκό σπείρωμα BSP 1’’ 
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26.3 Κεφαλές ζωστήρων παροχής με έξοδο 1 ¼΄΄   

  

 

Το υλικό κατασκευής του άνω και του κάτω τμήματος του ζωστήρα θα είναι 

χυτοσίδηρος της κλάσης GGG-50/40 κατά ΕΝ 1563. Τα δύο τμήματα θα είναι 

προστατευμένα από ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μπλε κατάλληλης για πόσιμο 

νερό και πάχους 250 μm. Το άνω τμήμα των ζωστήρων θα φέρει οπή πλήρους 

διατομής καθ’ όλο το πάχος του, με θηλυκό σπείρωμα BSP 1. 1/4’’ 
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27 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 217 (Τ.Π. 207) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ    

 

Τα Ορειχάλκινα είδη  θα είναι αρίστης κατασκευής, χωρίς πόρους ,υπολείμματα 

άνθρακα ή οποιαδήποτε χυτευτική – κατασκευαστική ατέλεια . 

 

27.1 Γενικά Χαρακτηριστικά  

 
• Το μέταλλο κατασκευής θα είναι ορείχαλκος CW 614N  ή   CW 617N    

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12164/5 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο κράμα 

χαλκού ανθεκτικό χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών εκτός αυτών των 

προδιαγραφών. 

• 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 πρέπει να προσκομισθεί χημική ανάλυση κράματος κατασκευής των 

προσφερόμενων ορειχάλκινων εξαρτημάτων  
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28  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 218 (Τ.Π. 208) - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 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. 

 

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 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 
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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. 

 

• 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. 
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      (Γλώσσα: ελληνική εκτός διαγραμμάτων – εικονογραφημένων καταλόγων 

όπου γίνεται δεκτή η Αγγλική γλώσσα). 

 

28.4 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. 

 

28.5 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. 

 

28.6 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. 

 

28.7 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 πρέπει να προσκομισθεί  Πιστοποιητικό καταλληλότητας τελικού 

προιόντος των προσφερομένων ορειχάλκινων εξαρτημάτων ΡΕ100 για χρήση σε 
πόσιμο νερό. 
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29 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 29 (Τ.Π. 09) – ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

29.1 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 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 35x35 –B125 

 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 145mm 

 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ-ΕΝΣΩΜ/ΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 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. ΕΠΕΝΔΥΣΗ-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ25 ΡΕ-100, ΡΝ 16, SDR-
11 

 ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ 35x35 –B125 

  2 Χ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΙΠΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ 145mm 

  2 Χ ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ-ΕΝΣΩΜ/ΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠ/ΦΗΣ 

  ΡΑΚΟΡ ΡΕ-100-Φ25 x ¾΄΄ ΑΡΣ 

 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ¾΄΄ ΑΡΣ -¾΄΄ ΘΗΛ-ΟΡ.ΚΑΠΑΚΙ   

 ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ- ¾΄΄ ΜΕ ΕΣ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΛΑΣΤΙΧΟ   

  ΡΑΚΟΡ ΡΕ-100-Φ25 x ¾΄΄ ΑΡΣ 

 ΣΦ. ΚΡΟΥΝΟΣ ¾΄΄ ΑΡΣ -¾΄΄ ΘΗΛ-ΟΡ.ΚΑΠΑΚΙ   

  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 
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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.
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30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30 (Τ.Π. 30) - Πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

(προκατασκευασμένο Οικίσκο) στέγασης και δυο ειδικές 

δεξαμενές απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλης 

παροχής- τύπος 1.  

 

30.1 Γενικές απαιτήσεις 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής και 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/εκ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β΄ 892/2001), και θα είναι κατάλληλα για χρήση με 
πόσιμο νερό (ΓΙΑ ΟΣΑ ΥΛΙΚΑ έρχονται σε επαφή με αυτό). 

Εντός του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, τα εξής: 
1. Συνοπτική περιγραφή του προσφερομένου εξοπλισμού και υποδομής. 

2. Τα αναγκαία δικαιολογητικά, σχέδια και λοιπά στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης των 
απαιτουμένων προδιαγραφών, όπως αυτά ζητούνται στις ειδικές απαιτήσεις παρακάτω. 

3. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων προϊόντων όπου θα αναφέρονται: 

• Υλικό κατασκευής-Διαστάσεις-βάρος (εάν απαιτείται) 

• Σχέδια-σχεδιαγράμματα 

• Πίεση λειτουργίας (εάν απαιτείται) 

• Κάθε άλλο στοιχείο (έντυπο, φωτογραφία) που κατά την κρίση των κατασκευαστών και 
προσφερόντων θα βοηθούσε στην τεκμηρίωση της κάλυψης των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση με πόσιμο νερό από οργανισμούς όπως: WRAS 
(Ηνωμένο Βασίλειο), NSF 61 (Η.Π.Α.), DVGW (Γερμανία), ACS (Γαλλία) GOST (Ρωσία), OVGW 
(Αυστρία) και BELGAQUA (Βέλγιο), ΓΙΑ ΟΣΑ ΥΛΙΚΑ έρχονται σε επαφή με αυτό. 

 

30.2 Ειδικές απαιτήσεις 

30.2.1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ για τη στέγασή της 

• Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ δεξαμενή, θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή 

καλύτερο), θα έχει ονομαστικό ωφέλιμο όγκο, τουλάχιστο 10.000 λίτρα (10 κυβικά μέτρα) 
διαμέτρου <2,5 μέτρ, σχήματος κυλινδρικού με κωνικό κάτω μέρος, με εισαγωγή διατομής 
DN50 (περίπου 2") η οποία θα βρίσκεται χαμηλά για να αποφεύγεται ο παφλασμός. Η 
εξαγωγή, θα είναι διατομής DN65 (περίπου 2 ½"). Επίσης θα διαθέτει σύστημα ανακούφισης 
πίεσης (π.χ. εξαεριστικό), κατά την πλήρωση ή την εκκένωση, μία βάνα καθαρισμού στο 
κατώτερο μέρος του κωνικού τμήματος και μία ή δύο ανθρωποθυρίδες επίσκεψης για τον 
εσωτερικό έλεγχο. 

• Οι δύο δεξαμενές θα συνδεθούν στην έξοδο παράλληλα με διάταξη τύπου «Τ», και θα 
υπάρχει από μία δικλείδα απομόνωσης στην κάθε μία και από μία αντεπίστροφη διάταξη, 
ώστε να εκτελούνται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. 
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• Η στάθμη της ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ δεξαμενής θα ελέγχεται με ηλεκτροβάνα με ρυθμιζόμενο 
ανοιγοκλείσιμο πολλών στροφών με ηλεκτροκινητήρα και όχι με έμβολο, ώστε να 
αποφεύγονται οι απότομες αυξομειώσεις πίεσης στο δίκτυο ανάντι. 

• Οι δύο δεξαμενές θα στεγάζονται σε προκατασκευασμένο οικίσκο ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ εξωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον πλάτους 2,70m, μήκους 5,20m και 
ύψους 4,50m που θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικούς κοιλοδοκούς κατάλληλων 
διατομών περίπου 100Χ100Χ3 χιλιοστά εν θερμώ γαλβανισμένων ή χρωματισμένων με 
διπλή στρώση μίνιου και διπλή στρώση ελαιοχρώματος. 

• Οι τοίχοι του και η οροφή του θα επικαλύπτονται με μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης 
πάχους τουλάχιστον 4cm και πάχους λαμαρίνας τουλάχιστον 0,6mm. 

• Εξωτερικά θα είναι βαμμένο με βαφή κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, χρώματος λευκού, και 
θα φέρει το σήμα του Δήμου Κρωπίας σε πράσινο χρωματισμό, καθώς και το τοπωνύμιο της 
τοποθεσίας εγκατάστασης επίσης σε πράσινο χρωματισμό. 

• Θα διαθέτει μία κεντρική είσοδο διαστάσεων 210Χ100, η οποία θα ασφαλίζει με κλειδαριά 
ασφαλείας. Σε δύο σημεία, αντιδιαμετρικά θα υπάρχουν δύο ανοίγματα αερισμού που θα 
διαθέτουν στόμια με προστατευτικό πλέγμα τύπου σίτας, ανοξείδωτο, για την αποτροπή 
εισόδου ζώων, πουλιών κ.λπ., εντός του χώρου των δεξαμενών. 

• Θα διαθέτει ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή φωτισμού (κατασκευασμένη από καλώδια τύπου G1VV-R 

(ΝΥΥ) που θα προστατεύονται από κατάλληλες πλαστικές σωληνώσεις για εξωτερικές εγκαταστάσεις) και η 
οποία θα διαθέτει τουλάχιστον δύο φωτιστικά LED 4000 Lm εντός του οικίσκου και μίας 
χελώνης για χρήση σε εξωτερικό χώρο με λαμπτήρα LED 3 W πάνω από την είσοδο. 

• Η όλη κατασκευή θα τοποθετηθεί με ειδικό σύστημα στερέωσης επάνω σε ειδική βάση 
πάχους 30εκ. από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με διπλή σχάρα πάνω κάτω Φ8/15. 

• ΟΛΑ τα κενά ανοίγματα που θα δημιουργηθούν στους αρμούς μετά την τοποθέτηση του 
οικίσκου μεταξύ επί της βάσης, θα πληρωθούν με ειδικό υλικό στεγανοποίησης, για την 
αποτροπή εισόδου ζωυφίων, εντόμων, ερπετών κλπ, εντός του χώρου του αντλιοστασίου. 

 

30.2.2 ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ για τη στέγαση του ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

• Ο κυρίως πιεστικός μηχανισμός θα είναι τοποθετημένος εντός προκατασκευασμένου 
οικίσκου ειδική μεταλλική κατασκευή-πλαίσιο διαστάσεων πλάτους 2,50m μήκους 3,70m 
και ύψους 2,40m περίπου και θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικούς κοιλοδοκούς 
κατάλληλων διατομών 100Χ100Χ3 χιλιοστά περίπου εν θερμώ γαλβανισμένων ή 
χρωματισμένων με διπλή στρώση μίνιου και διπλή στρώση ελαιοχρώματος. 

• Οι τοίχοι του και η οροφή του θα επικαλύπτονται με μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης 
πάχους τουλάχιστον 4cm και πάχους λαμαρίνας τουλάχιστον 0,6mm. 

• Εξωτερικά θα είναι βαμμένο με βαφή κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, χρώματος λευκού, και 
θα φέρει το σήμα του Δήμου Κρωπίας σε πράσινο χρωματισμό, καθώς και το τοπωνύμιο της 
τοποθεσίας εγκατάστασης επίσης σε πράσινο χρωματισμό. 

• Θα διαθέτει τουλάχιστον μία κεντρική είσοδο ικανού πλάτους ώστε να μπορεί να εισαχθεί 
από αυτή το πιεστικό συγκρότημα με χρήση γερανού, η οποία θα ασφαλίζει με κλειδαριά 
ασφαλείας. Σε δύο σημεία, αντιδιαμετρικά θα υπάρχουν δύο ανοίγματα αερισμού που θα 
διαθέτουν στόμια με προστατευτικό πλέγμα τύπου σίτας, ανοξείδωτο, για την αποτροπή 
εισόδου ζώων, πουλιών κ.λπ., εντός του χώρου του αντλιοστασίου. 

• Θα διαθέτει ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή φωτισμού (κατασκευασμένη από καλώδια τύπου G1VV-R 

(ΝΥΥ) που θα προστατεύονται από κατάλληλες πλαστικές σωληνώσεις για εξωτερικές εγκαταστάσεις) και η 
οποία θα διαθέτει τουλάχιστον δύο φωτιστικά LED 4000 Lm εντός του οικίσκου και μίας 
χελώνης για χρήση σε εξωτερικό χώρο με λαμπτήρα LED 3 W πάνω από την είσοδο. 
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• Θα διαθέτει ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή ρευματοδοτών, (κατασκευασμένη από καλώδια τύπου 

G1VV-R (ΝΥΥ) που θα προστατεύονται από κατάλληλες πλαστικές σωληνώσεις για εξωτερικές εγκαταστάσεις) 
ισχύος 3.800 Watt, με δύο τουλάχιστο ρευματοδότες. 

• Θα διαθέτει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας της γενικής ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. Ο πίνακας θα διαθέτει υποχρεωτικά τηλεειδοποίηση μέσω GPRS  modem ή 
άλλη αντίστοιχη διάταξη επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων για αναγγελία βλάβης, 
αντικεραυνική προστασία και Επιτηρητή φάσεων. Επίσης σε περίπτωση γενικής βλάβης 
θα ενεργοποιεί μια επαφή εξόδου ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟ (RELAY) normally open (NO) ή 
normally closed (NC),  

• Θα διαθέτει μια μαγνητική επαφή (όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
ασφαλείας) εσωτερικά της θύρας εισόδου, η οποία θα καταλήγει με καλώδιο εύκαμπτο  
2x0,75, σε τοπικό σύστημα αποτροπής βανδαλισμών (σύστημα συναγερμού) καθώς και στη 
διάταξη επικοινωνίας και η παραβίαση θα μεταδίδεται άμεσα στον Κεντρικό Σταθμό 
Ελέγχου. 

• Θα διαθέτει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου του αντλητικού 
συγκροτή-ματος. 

• Θα κατασκευαστεί δίκτυο γείωσης (τρίγωνο γείωσης ή άλλη διάταξη) με ένα φρεάτιο στο 
οποίο θα καταλήγει ηλεκτρόδιο γαλβανισμένο ή χάλκινο μήκους 1,5 m, με ανοδική 
προστασία για αποφυγή ηλεκτρόλυσης και θα πρέπει να επιτυγχάνεται αντίσταση γείωσης 
<3 Ohm. 

• Πλησίον του θα τοποθετηθεί πίλαρ από σκυρόδεμα μετά γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 3”, 
ικανού ύψους, ώστε να τοποθετηθεί σε αυτό από τον ΔΕΔΔΗΕ ο μετρητής ρεύματος που θα 
τροφοδοτήσει το αντλιοστάσιο. 

• Η όλη κατασκευή θα τοποθετηθεί με ειδικό σύστημα στερέωσης επάνω σε ειδική βάση 
πάχους 30εκ. από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με διπλή σχάρα πάνω κάτω Φ8/15. 

• ΟΛΑ τα κενά ανοίγματα που θα δημιουργηθούν στους αρμούς μετά την τοποθέτηση του 
οικίσκου μεταξύ επί της βάσης, θα πληρωθούν με ειδικό υλικό στεγανοποίησης, για την 
αποτροπή εισόδου ζωυφίων, εντόμων, ερπετών κλπ, εντός του χώρου του αντλιοστασίου. 

 

30.3 Πιεστικό συγκρότημα 

• Το συγκρότημα θα διαθέτει τρεις (3) πολυβάθμιες κατακόρυφες ανοξείδωτες αντλίες (2 
duty + 1 stand by) (περίπου 14 βαθμίδες εκαστη αντλία αναλόγως του κατασκευαστη) με 
τρεις (3) ανεξάρτητους ρυθμιστές στροφών (inverter) ένα για κάθε αντλία εντός του 
ηλεκρικού πίνακα αυτοματισμού κατάλληλους για την ρύθμιση κινητήρων IE5, οι οποίες θα 
τροφοδοτούνται από κοινό ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου και θα συνεργάζονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διατηρούν την πίεση -του δικτύου ύδρευσης που τροφοδοτούν- σταθερή 
περίπου στις +17 atm όταν η ζήτηση δεν ξεπερνά τα 40 m3/h (έκαστη αντλία 20 m3/h)  και 
τα 12.4 atm όταν η ζήτηση δεν ξεπερνά τα 52 m3/h (έκαστη αντλία 26 m3/h) . Η πίεση 
εισόδου θεωρείται 0 atm.  

• Το συγκρότημα θα διαθέτει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών, συλλέκτες 
αναρρόφησης-κατάθλιψης, ανεπίστροφες βαλβίδες και βάνες απομόνωσης ανά αντλία. Οι 
βάνες απομόνωσης θα πρέπει να κλείνουν 100% και να απομονώνουν ΠΛΗΡΩΣ το 
υδραυλικό δίκτυο ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ.  

• Το πιεστικό συγκρότημα θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά συστήματα, για την 
ασφαλή και σωστή λειτουργία του ήτοι χαμηλή στάθμη εισόδου, μηδενική ροή ύδατος του 
κλάδου πλήρωσης των δεξαμενών για αποτροπή ξηράς λειτουργίας κ.λπ. Οι πληροφορίες 
από τους αισθητήρες αυτούς θα μεταδίδονται μέσω της διάταξης επικοινωνίας στον 
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου του Δήμου. 
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• Ανάλογα με την ζήτηση θα εντάσσονται ή όχι κάθε φορά, αυτόματα οι αντλίες, και θα 
εκτελείται εναλλαγή περιοδικά στην λειτουργία αυτών, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 
ομοιόμορφη καταπόνηση. 

• Η κάθε αντλία, θα έχει στόμιο για σύνδεση με Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN50. 

• Το δίκτυο που θα συνδέσει το πιεστικό συγκρότημα με το δίκτυο δεξαμενών θα 
κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου κατάλληλης διατομής και πίεσης (>24 atm), 
και θα διαθέτει: 

2.1.1 Δύο δικλείδες διακοπής (βάνες) κατάλληλου τύπου ώστε να μην δημιουργείται πλήγμα στο 
δίκτυο κατά την διακοπή-επαναφορά νερού (τύπου πεταλούδας), μία στην είσοδο και μία στην 
έξοδο του συγκροτήματος. 

2.1.2 Επίσης θα διαθέτει μία τρίτη δικλείδα διακοπής (βάνα) ικανής διατομής που θα συνδέει 
απευθείας την εισαγωγή με την έξοδο του συστήματος (bypass) χειροκίνητα, χωρίς να 
παρεμβάλλεται το συγκρότημα  έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τροφοδοσία με νερό, του 
εξυπηρετούμενου δικτύου Ύδρευσης, στην περίπτωση που είτε συντηρείται το συγκρότημα, είτε 
παρουσιάζει κάποια βλάβη. 

• Επάνω σε όλα τα συστήματα χειρισμού ηλεκτρικά και υδραυλικά-μηχανικά θα υπάρχουν 
αναρτημέ-νες τυπωμένες και με προστατευτικό υλικό (πχ πλαστικοποίηση) ενδείξεις για την 
λειτουργία τους. 

• Το συγκρότημα θα διαθέτει ένα όργανο μέτρησης πίεσης στην είσοδο του συγκροτήματος, 
καθώς και ένα στην έξοδο, τα οποία θα είναι αναλογικά και θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 
75/33/ΕΟ. 

• Όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το νερό (βρεχόμενα), 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάμων πτερωτών, των πτερωτών, του εξωτερικού χιτωνίου 
κ.λπ., θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401/AISI 316. Όλα τα 
υπόλοιπα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η κάθε μια αντλία θα κινείται από 
ηλεκτροκινητήρα ονομαστικής  ισχύος περίπου 15 kW –  Ultra Premium Efficiency IE5. 

• Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του υδραυλικού δικτύου του 
αντλητικού συγκροτήματος θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της οδηγίας 
98/83/ΕΚ υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως, και θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, κατάλληλα για πόσιμο νερό. 

• Οι αντλίες θα διαθέτουν δικλείδα απομόνωσης στην είσοδο και στην έξοδο καθώς και 
αντεπίστροφη διάταξη, όλα κατάλληλης διατομής με την εκάστοτε αντλία. 

• Οι συλλέκτες εισόδου-εξόδου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα  1.4301/AISI 304, κατάλληλο 
για πόσιμο νερό, διατομής τουλάχιστο DN100 με φλάντζες στα δύο άκρα τους ώστε να 
συνδέονται και από τις δύο μεριές. 

• Το πιεστικό συγκρότημα θα διαθέτει σύστημα καταγραφής υδραυλικών παραμέτρων. Τα 
δεδομένα θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνουν, ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας 
μέτρησης (υπέρηχοι-φαινόμενο Doppler, παλμοί, μαγνητικού τύπου κ.λπ.), τα ακόλουθα: 

▪ ΣΥΝΟΛΙΚΗ (totalizer) ποσότητα νερού σε λίτρα, που καταναλώθηκε με 
ρυθμό ανανέωσης δεδομένων τουλάχιστο κάθε 1 δευτερόλεπτο. (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο 
ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων στον ΚΣΕ). 

▪ Πίεση εισόδου της γραμμής που τροφοδοτεί τις δεξαμενές 

▪ Συνολική πίεση εξόδου (μετά τον ανοξείδωτο συλλέκτη). 

▪ Κατάσταση κάθε μιας ηλεκτροβάνας ελέγχου πλήρωσης των δεξαμενών 
(ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΛΕΙΣΤΟ). 

▪ Γενικό Σφάλμα. 

▪ Έλλειψη ηλεκτρικής τάσης δικτύου. 

▪ Αριθμό αντλίας που είναι ενεργή. 
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▪ Παραβίαση του χώρου 

▪ 2 εφεδρικές ψηφιακές εισόδους (ανοικτό κλειστό) 

Τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται στον ΚΣΕ, σε μορφή αρχείου κειμένου (.txt) 
διαχωριζόμενα με στηλοθέτη (tab separated), και κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει και 
χρονοσφραγίδα. 

Η μετάδοση θα γίνεται μέσω GPRS modem με προπληρωμένο χρόνο δεδομένων για δύο 
έτη, σε έναν εξυπηρετητή μεταφοράς αρχείων (FTP Server), μέσω πρωτοκόλλου file transfer 
protocol (FTP).  

• Το πιεστικό συγκρότημα θα πρέπει να μπορεί να δεχτεί τρεις τουλάχιστο απομακρυσμένες 
ψηφιακές εντολές ελέγχου (ανοικτό κλειστό), για την ηλεκτρική επανεκκίνηση και το 
άνοιγμα κλείσιμο των ηλεκτροβανών πλήρωσης. 

• Το πιεστικό συγκρότημα θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη (τουλάχιστο 
15"), στην οποία θα απεικονίζονται οι υδραυλικοί και λοιποί παράμετροι.  

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει για έγκριση από τον Κύριο του έργου φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με  τα εξής: 

(Γλώσσα: Ελληνική ή Αγγλική). 

1 Μεταλλική κατασκευή-Πλαίσιο 

1.1 Εικονογραφημένους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής, κάτοψη και τεχνική 

περιγραφή των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οικίσκου. 

1.2 Σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του οικίσκου. 

2 Πιεστικό συγκρότημα 

2.1 Εικονογραφημένους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής, τεχνική περιγραφή 

χαρακτηριστικών των αντλιών. 

2.2 Διάγραμμα της καμπύλης πιέσεως σε συνάρτηση με την παροχή του αντλητικού 

συγκροτήματος του εργοστασίου κατασκευής. 

2.3 Διάγραμμα της καμπύλης απορρόφησης ισχύος από το ηλεκτρικό δίκτυο  σε συνάρτηση με 

την παροχή  (του αντλητικού συγκροτήματος) του εργοστασίου κατασκευής. 

2.4 Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων. 

2.5 Βεβαίωση του Κατασκευαστικού Οίκου για την καταλληλόλητα των υλικών προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σε πόσιμα νερό. 

2.6 Επικυρωμένο αντίγραφο στην γλώσσα έκδοσης του καθώς και επίσημη μετάφραση αυτού 

θα πρέπει να υποβάλλεται  με την προσφορά του συμμετέχοντα. 

 

30.4 Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει υποχρεωτικά, μετά το τέλος της εγκατάστασης και πλήρους 

λειτουργίας του Αντλιοστασίου, στον Κύριο του έργου τα ακόλουθα που θα πρέπει να συμφωνούν 

με την τεχνική προδιαγραφή:  

1. Δύο (2) Προκατασκευασμένους Οικίσκους. 

2. Δύο (2) Ανοξείδωτες δεξαμενές πόσιμου νερού, συνδεδεμένες σε πλήρη λειτουργία. 

3. Τρεις (3) αντλίες, συνδεδεμένες σε πλήρη λειτουργία. 
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4. Τρεις (3) ηλεκτροκινητήρες (ενσωματωμένους στις αντλίες), συνδεδεμένους σε πλήρη 

λειτουργία. 

5. Τρεις (3) αναστροφείς (INVERTERS), κατάλληλης ισχύος για τους ηλεκτροκινητήρες, 

συνδεδεμένους σε πλήρη λειτουργία, με Service manual και οδηγίες προγραμματισμού. 

6. Έναν ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου των αναστροφέων και των αντλιών με έγχρωμη οθόνη ≥ 15" 

7. Ένα (1) πλήρες υδραυλικό δίκτυο σύνδεσης ανάνατι-κατάντι συνδεδεμένο σε πλήρη 

λειτουργία, με όλα τα αισθητήρια πίεσης και παροχής. 

8. Ένα (1) πλήρες ηλεκτρικό δίκτυο με όλα τα συστήματα ελέγχου-προστασίας-ασφαλείας και 

αποτροπής βανδαλισμού, με φωτισμό ρευματολήπτες κ.λπ. 

9. Ένα πλήρες σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με τον ΚΣΕ του Δήμου και οδηγίες 

προγραμματισμού και λειτουργίας. 

10. Σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατασκευής. 

11. Ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα ελέγχου και αυτοματισμών του αντλητικού 

συγκροτήματος. 

12. Τυπωμένες και με προστατευτικό υλικό (π.χ. πλαστικοποίηση) ενδείξεις για την λειτουργία 

των συστημάτων χειρισμού ηλεκτρικών και υδραυλικών-μηχανικών, τοποθετημένες επάνω στα 

διάφορα σημεία του αντλητικού συγκροτήματος. 

13. Πιστοποιητικό - Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι 

απαραίτητο προκειμένου να προχωρήσουν οι Υπηρεσίες του Δήμου στην μόνιμη 

ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου από τη ΔΕΗ. 
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31 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31 (Τ.Π.31) - Πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα ανύψωσης πίεσης, 3 αντλιών, με 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

(προκατασκευασμένο Οικίσκο) στέγασης και μία ειδική 

δεξαμενή απομόνωσης, από ανοξείδωτο χάλυβα μεσαίας 

παροχής- τύπος 2. 

 

31.1 Γενικές απαιτήσεις 
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής και 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “«Ποιότητα του 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/εκ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998” (ΦΕΚ Β΄ 892/2001), και θα είναι κατάλληλα για χρήση με 
πόσιμο νερό (ΓΙΑ ΟΣΑ ΥΛΙΚΑ έρχονται σε επαφή με αυτό). 

Εντός του φακέλου της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, τα εξής: 
1. Συνοπτική περιγραφή του προσφερομένου εξοπλισμού και υποδομής. 

2. Τα αναγκαία δικαιολογητικά, σχέδια και λοιπά στοιχεία ανάλυσης και τεκμηρίωσης των 
απαιτουμένων προδιαγραφών, όπως αυτά ζητούνται στις ειδικές απαιτήσεις παρακάτω. 

3. Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων προϊόντων όπου θα αναφέρονται: 

• Υλικό κατασκευής-Διαστάσεις-βάρος (εάν απαιτείται) 

• Σχέδια-σχεδιαγράμματα 

• Πίεση λειτουργίας (εάν απαιτείται) 

• Κάθε άλλο στοιχείο (έντυπο, φωτογραφία) που κατά την κρίση των κατασκευαστών και 
προσφερόντων θα βοηθούσε στην τεκμηρίωση της κάλυψης των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

4. Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση με πόσιμο νερό από οργανισμούς όπως: WRAS 
(Ηνωμένο Βασίλειο), NSF 61 (Η.Π.Α.), DVGW (Γερμανία), ACS (Γαλλία) GOST (Ρωσία), OVGW 
(Αυστρία) και BELGAQUA (Βέλγιο), ΓΙΑ ΟΣΑ ΥΛΙΚΑ έρχονται σε επαφή με αυτό. 

 

31.2 Ειδικές απαιτήσεις 

31.2.1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ για τη στέγασή της 

• Η δεξαμενή, θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή καλύτερο), θα έχει 
ονομαστικό ωφέλιμο όγκο, τουλάχιστο 10.000 λίτρα (10 κυβικά μέτρα) διαμέτρου <2,5 
μέτρ, σχήματος κυλινδρικού με κωνικό κάτω μέρος, με εισαγωγή διατομής DN50 (περίπου 

2") η οποία θα βρίσκεται χαμηλά για να αποφεύγεται ο παφλασμός. Η εξαγωγή, θα είναι 
διατομής DN65 (περίπου 2 ½"). Επίσης θα διαθέτει σύστημα ανακούφισης πίεσης (π.χ. 

εξαεριστικό), κατά την πλήρωση ή την εκκένωση, μία βάνα καθαρισμού στο κατώτερο μέρος 
του κωνικού τμήματος και μία ή δύο ανθρωποθυρίδες επίσκεψης για τον εσωτερικό 
έλεγχο. 

• Η δεξαμενή θα συνδεθεί στην έξοδο παράλληλα με διάταξη τύπου «Τ», και θα υπάρχει από 
μία δικλείδα απομόνωσης στην κάθε μία και από μία αντεπίστροφη διάταξη, ώστε να 
εκτελούνται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. 
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• Η στάθμη της δεξαμενής θα ελέγχεται με ηλεκτροβάνα με ρυθμιζόμενο ανοιγοκλείσιμο 
πολλών στροφών με ηλεκτροκινητήρα και όχι με έμβολο, ώστε να αποφεύγονται οι 
απότομες αυξομειώσεις πίεσης στο δίκτυο ανάντι. 

• Η δεξαμενή θα στεγάζεται σε προκατασκευασμένο οικίσκο ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-

ΠΛΑΙΣΙΟ εξωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον πλάτους 2,70m, μήκους 2,70m και ύψους 
4,50m που θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικούς κοιλοδοκούς κατάλληλων διατομών 
περίπου 100Χ100Χ3 χιλιοστά εν θερμώ γαλβανισμένων ή χρωματισμένων με διπλή στρώση 
μίνιου και διπλή στρώση ελαιοχρώματος. 

• Οι τοίχοι του και η οροφή του θα επικαλύπτονται με μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης 
πάχους τουλάχιστον 4cm και πάχους λαμαρίνας τουλάχιστον 0,6mm. 

• Εξωτερικά θα είναι βαμμένο με βαφή κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, χρώματος λευκού, και 
θα φέρει το σήμα του Δήμου Κρωπίας σε πράσινο χρωματισμό, καθώς και το τοπωνύμιο της 
τοποθεσίας εγκατάστασης επίσης σε πράσινο χρωματισμό. 

• Θα διαθέτει μία κεντρική είσοδο διαστάσεων 210Χ100, η οποία θα ασφαλίζει με κλειδαριά 
ασφαλείας. Σε δύο σημεία, αντιδιαμετρικά θα υπάρχουν δύο ανοίγματα αερισμού που θα 
διαθέτουν στόμια με προστατευτικό πλέγμα τύπου σίτας, ανοξείδωτο, για την αποτροπή 
εισόδου ζώων, πουλιών κ.λπ., εντός του χώρου των δεξαμενών. 

• Θα διαθέτει ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή φωτισμού (κατασκευασμένη από καλώδια τύπου G1VV-R 

(ΝΥΥ) που θα προστατεύονται από κατάλληλες πλαστικές σωληνώσεις για εξωτερικές εγκαταστάσεις) και η 
οποία θα διαθέτει τουλάχιστον δύο φωτιστικά LED 4000 Lm εντός του οικίσκου και μίας 
χελώνης για χρήση σε εξωτερικό χώρο με λαμπτήρα LED 3 W πάνω από την είσοδο. 

• Η όλη κατασκευή θα τοποθετηθεί με ειδικό σύστημα στερέωσης επάνω σε ειδική βάση 
πάχους 30εκ. από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με διπλή σχάρα πάνω κάτω Φ8/15. 

• ΟΛΑ τα κενά ανοίγματα που θα δημιουργηθούν στους αρμούς μετά την τοποθέτηση του 
οικίσκου μεταξύ επί της βάσης, θα πληρωθούν με ειδικό υλικό στεγανοποίησης, για την 
αποτροπή εισόδου ζωυφίων, εντόμων, ερπετών κλπ, εντός του χώρου του αντλιοστασίου. 

 

31.2.2 ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ για τη στέγαση του ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

• Ο κυρίως πιεστικός μηχανισμός θα είναι τοποθετημένος εντός προκατασκευασμένου 
οικίσκου ειδική μεταλλική κατασκευή-πλαίσιο διαστάσεων πλάτους 2,50m μήκους 3,70m 
και ύψους 2,40m περίπου και θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικούς κοιλοδοκούς 
κατάλληλων διατομών 100Χ100Χ3 χιλιοστά περίπου εν θερμώ γαλβανισμένων ή 
χρωματισμένων με διπλή στρώση μίνιου και διπλή στρώση ελαιοχρώματος. 

• Οι τοίχοι του και η οροφή του θα επικαλύπτονται με μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης 
πάχους τουλάχιστον 4cm και πάχους λαμαρίνας τουλάχιστον 0,6mm. 

• Εξωτερικά θα είναι βαμμένο με βαφή κατάλληλη για εξωτερικό χώρο, χρώματος λευκού, και 
θα φέρει το σήμα του Δήμου Κρωπίας σε πράσινο χρωματισμό, καθώς και το τοπωνύμιο της 
τοποθεσίας εγκατάστασης επίσης σε πράσινο χρωματισμό. 

• Θα διαθέτει τουλάχιστον μία κεντρική είσοδο ικανού πλάτους ώστε να μπορεί να εισαχθεί 
από αυτή το πιεστικό συγκρότημα με χρήση γερανού, η οποία θα ασφαλίζει με κλειδαριά 
ασφαλείας. Σε δύο σημεία, αντιδιαμετρικά θα υπάρχουν δύο ανοίγματα αερισμού που θα 
διαθέτουν στόμια με προστατευτικό πλέγμα τύπου σίτας, ανοξείδωτο, για την αποτροπή 
εισόδου ζώων, πουλιών κ.λπ., εντός του χώρου του αντλιοστασίου. 

• Θα διαθέτει ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή φωτισμού (κατασκευασμένη από καλώδια τύπου G1VV-R 

(ΝΥΥ) που θα προστατεύονται από κατάλληλες πλαστικές σωληνώσεις για εξωτερικές εγκαταστάσεις) και η 
οποία θα διαθέτει τουλάχιστον δύο φωτιστικά LED 4000 Lm εντός του οικίσκου και μίας 
χελώνης για χρήση σε εξωτερικό χώρο με λαμπτήρα LED 3 W πάνω από την είσοδο. 
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• Θα διαθέτει ξεχωριστή ηλεκτρική γραμμή ρευματοδοτών, (κατασκευασμένη από καλώδια τύπου 

G1VV-R (ΝΥΥ) που θα προστατεύονται από κατάλληλες πλαστικές σωληνώσεις για εξωτερικές εγκαταστάσεις) 
ισχύος 3.800 Watt, με δύο τουλάχιστο ρευματοδότες. 

• Θα διαθέτει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας της γενικής ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. Ο πίνακας θα διαθέτει υποχρεωτικά τηλεειδοποίηση μέσω GPRS  modem ή 
άλλη αντίστοιχη διάταξη επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων για αναγγελία βλάβης, 
αντικεραυνική προστασία και Επιτηρητή φάσεων. Επίσης σε περίπτωση γενικής βλάβης 
θα ενεργοποιεί μια επαφή εξόδου ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟ (RELAY) normally open (NO) ή 
normally closed (NC),  

• Θα διαθέτει μια μαγνητική επαφή (όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
ασφαλείας) εσωτερικά της θύρας εισόδου, η οποία θα καταλήγει με καλώδιο εύκαμπτο  
2x0,75, σε τοπικό σύστημα αποτροπής βανδαλισμών (σύστημα συναγερμού) καθώς και στη 
διάταξη επικοινωνίας και η παραβίαση θα μεταδίδεται άμεσα στον Κεντρικό Σταθμό 
Ελέγχου. 

• Θα διαθέτει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου του αντλητικού 
συγκροτή-ματος. 

• Θα κατασκευαστεί δίκτυο γείωσης (τρίγωνο γείωσης ή άλλη διάταξη) με ένα φρεάτιο στο 
οποίο θα καταλήγει ηλεκτρόδιο γαλβανισμένο ή χάλκινο μήκους 1,5 m, με ανοδική 
προστασία για αποφυγή ηλεκτρόλυσης και θα πρέπει να επιτυγχάνεται αντίσταση γείωσης 
<3 Ohm. 

• Πλησίον του θα τοποθετηθεί πίλαρ από σκυρόδεμα μετά γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 3”, 
ικανού ύψους, ώστε να τοποθετηθεί σε αυτό από τον ΔΕΔΔΗΕ ο μετρητής ρεύματος που θα 
τροφοδοτήσει το αντλιοστάσιο. 

• Η όλη κατασκευή θα τοποθετηθεί με ειδικό σύστημα στερέωσης επάνω σε ειδική βάση 
πάχους 30εκ. από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με διπλή σχάρα πάνω κάτω Φ8/15. 

• ΟΛΑ τα κενά ανοίγματα που θα δημιουργηθούν στους αρμούς μετά την τοποθέτηση του 
οικίσκου μεταξύ επί της βάσης, θα πληρωθούν με ειδικό υλικό στεγανοποίησης, για την 
αποτροπή εισόδου ζωυφίων, εντόμων, ερπετών κ.λπ., εντός του χώρου του αντλιοστασίου. 

 

31.2.3 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

• Το συγκρότημα θα διαθέτει τρεις (3) πολυβάθμιες (περίπου 10 βαθμίδες η κάθε αντλία 

αναλόγως τον κατασκευαστή) κατακόρυφες αντλίες με τρεις (3) ανεξάρτητους αναστροφείς 
(inverter) ένα για κάθε αντλία, οι οποίες θα τροφοδοτούνται από κοινό ηλεκτρικό πίνακα 
ελέγχου και θα συνεργάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν την πίεση -του δικτύου 

ύδρευσης που τροφοδοτούν- σταθερή περίπου στις +7 atm όταν η ζήτηση δεν ξεπερνά τα 
20m3/h. Η πίεση εισόδου θεωρείται 0 atm. 

• Το συγκρότημα θα διαθέτει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών, συλλέκτες 
αναρρόφησης-κατάθλιψης, ανεπίστροφες βαλβίδες και βάνες απομόνωσης ανά αντλία. Οι 
βάνες απομόνωσης θα πρέπει να κλείνουν 100% και να απομονώνουν ΠΛΗΡΩΣ το 
υδραυλικό δίκτυο ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ.  

• Το πιεστικό συγκρότημα θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά συστήματα, για την 
ασφαλή και σωστή λειτουργία του ήτοι χαμηλή στάθμη εισόδου, μηδενική ροή ύδατος του 
κλάδου πλήρωσης των δεξαμενών για αποτροπή ξηράς λειτουργίας κ.λπ. Οι πληροφορίες 
από τους αισθητήρες αυτούς θα μεταδίδονται μέσω της διάταξης επικοινωνίας στον 
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου του Δήμου. 

• Ανάλογα με την ζήτηση θα εντάσσονται ή όχι κάθε φορά, αυτόματα οι αντλίες, και θα 
εκτελείται εναλλαγή περιοδικά στην λειτουργία αυτών, με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 
ομοιόμορφη καταπόνηση. 
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• Η κάθε αντλία, θα έχει στόμιο για σύνδεση με Φλάντζες DIN/ANSI/JIS DN40. 

• Το δίκτυο που θα συνδέσει το πιεστικό συγκρότημα με το δίκτυο δεξαμενών θα 
κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου κατάλληλης διατομής και πίεσης (>16 atm), 
και θα διαθέτει: 

2.1.3 Δύο δικλείδες διακοπής (βάνες) κατάλληλου τύπου ώστε να μην δημιουργείται πλήγμα στο 
δίκτυο κατά την διακοπή-επαναφορά νερού (τύπου πεταλούδας), μία στην είσοδο και μία στην 
έξοδο του συγκροτήματος. 

2.1.4 Επίσης θα διαθέτει μία τρίτη δικλείδα διακοπής (βάνα) ικανής διατομής που θα συνδέει 
απευθείας την εισαγωγή με την έξοδο του συστήματος (bypass) χειροκίνητα, χωρίς να 
παρεμβάλλεται το συγκρότημα  έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τροφοδοσία με νερό, του 
εξυπηρετούμενου δικτύου Ύδρευσης, στην περίπτωση που είτε συντηρείται το συγκρότημα, είτε 
παρουσιάζει κάποια βλάβη. 

• Επάνω σε όλα τα συστήματα χειρισμού ηλεκτρικά και υδραυλικά-μηχανικά θα υπάρχουν 
αναρτημέ-νες τυπωμένες και με προστατευτικό υλικό (πχ πλαστικοποίηση) ενδείξεις για την 
λειτουργία τους. 

• Το συγκρότημα θα διαθέτει ένα όργανο μέτρησης πίεσης στην είσοδο του συγκροτήματος, 
καθώς και ένα στην έξοδο, τα οποία θα είναι αναλογικά και θα είναι σύμφωνα με την οδηγία 
75/33/ΕΟ. 

• Όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το νερό (βρεχόμενα), 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάμων πτερωτών, των πτερωτών, του εξωτερικού χιτωνίου 
κ.λπ., θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4401/AISI 316. Όλα τα 
υπόλοιπα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΚΑΘΕ ΜΙΑ 
αντλία θα κινείται από ηλεκτροκινητήρα απορροφούμενης ισχύος περίπου 3,5 kWatt. 

• Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του υδραυλικού δικτύου του 
αντλητικού συγκροτήματος θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της οδηγίας 
98/83/ΕΚ υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως, και θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, κατάλληλα για πόσιμο νερό. 

• Οι αντλίες θα διαθέτουν δικλείδα απομόνωσης στην είσοδο και στην έξοδο καθώς και 
αντεπίστροφη διάταξη, όλα κατάλληλης διατομής με την εκάστοτε αντλία. 

• Οι συλλέκτες εισόδου-εξόδου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα  1.4301/AISI 304, κατάλληλο 
για πόσιμο νερό, διατομής τουλάχιστο DN85 με φλάντζες στα δύο άκρα τους ώστε να 
συνδέονται και από τις δύο μεριές. 

• Το πιεστικό συγκρότημα θα διαθέτει σύστημα καταγραφής υδραυλικών παραμέτρων. Τα 
δεδομένα θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνουν, ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας 
μέτρησης (υπέρηχοι-φαινόμενο Doppler, παλμοί, μαγνητικού τύπου κ.λπ.), τα ακόλουθα: 

▪ ΣΥΝΟΛΙΚΗ (totalizer) ποσότητα νερού σε λίτρα, που καταναλώθηκε με 
ρυθμό ανανέωσης δεδομένων τουλάχιστο κάθε 1 δευτερόλεπτο. (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο 
ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων στον ΚΣΕ). 

▪ Πίεση εισόδου της γραμμής που τροφοδοτεί τις δεξαμενές 

▪ Συνολική πίεση εξόδου (μετά τον ανοξείδωτο συλλέκτη). 

▪ Κατάσταση κάθε μιας ηλεκτροβάνας ελέγχου πλήρωσης των δεξαμενών 
(ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΛΕΙΣΤΟ). 

▪ Γενικό Σφάλμα. 

▪ Έλλειψη ηλεκτρικής τάσης δικτύου. 

▪ Αριθμό αντλίας που είναι ενεργή. 

▪ Παραβίαση του χώρου 

▪ 2 εφεδρικές ψηφιακές εισόδους (ανοικτό κλειστό) 
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Τα δεδομένα θα πρέπει να αποστέλλονται στον ΚΣΕ, σε μορφή αρχείου κειμένου (.txt) 
διαχωριζόμενα με στηλοθέτη (tab separated), και κάθε αποστολή θα περιλαμβάνει και 
χρονοσφραγίδα. 

Η μετάδοση θα γίνεται μέσω GPRS modem με προπληρωμένο χρόνο δεδομένων για δύο 
έτη, σε έναν εξυπηρετητή μεταφοράς αρχείων (FTP Server), μέσω πρωτοκόλλου file transfer 
protocol (FTP).  

• Το πιεστικό συγκρότημα θα πρέπει να μπορεί να δεχτεί τρεις τουλάχιστο απομακρυσμένες 
ψηφιακές εντολές ελέγχου (ανοικτό κλειστό), για την ηλεκτρική επανεκκίνηση και το 
άνοιγμα κλείσιμο των ηλεκτροβανών πλήρωσης. 

• Το πιεστικό συγκρότημα θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη (τουλάχιστο 
15"), στην οποία θα απεικονίζονται οι υδραυλικοί και λοιποί παράμετροι.  

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει για έγκριση από τον Κύριο του έργου φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με  τα εξής: 

(Γλώσσα: Ελληνική ή Αγγλική). 

3 Μεταλλική κατασκευή-Πλαίσιο 

3.1 Εικονογραφημένους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής, κάτοψη και τεχνική 

περιγραφή των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οικίσκου. 

3.2 Σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του οικίσκου. 

4 Πιεστικό συγκρότημα 

4.1 Εικονογραφημένους καταλόγους του εργοστασίου κατασκευής, τεχνική περιγραφή 

χαρακτηριστικών των αντλιών. 

4.2 Διάγραμμα της καμπύλης πιέσεως σε συνάρτηση με την παροχή του αντλητικού 

συγκροτήματος του εργοστασίου κατασκευής. 

4.3 Διάγραμμα της καμπύλης απορρόφησης ισχύος από το ηλεκτρικό δίκτυο  σε συνάρτηση με 

την παροχή  (του αντλητικού συγκροτήματος) του εργοστασίου κατασκευής. 

4.4 Σχέδια ή παραστάσεις με τις κατάλληλες τομές για την αναγνώριση των εξαρτημάτων. 

4.5 Βεβαίωση του Κατασκευαστικού Οίκου για την καταλληλόλητα των υλικών προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν σε πόσιμα νερό. 

4.6 Επικυρωμένο αντίγραφο στην γλώσσα έκδοσης του καθώς και επίσημη μετάφραση αυτού 

θα πρέπει να υποβάλλεται  με την προσφορά του συμμετέχοντα. 

 

31.3 Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει υποχρεωτικά, μετά το τέλος της εγκατάστασης και πλήρους λειτουργίας 

του Αντλιοστασίου, στον Κύριο του έργου τα ακόλουθα που θα πρέπει να συμφωνούν με την 

τεχνική προδιαγραφή:  

1. Δύο (2) Προκατασκευασμένους Οικίσκους. 

2. Μία (1) Ανοξείδωτη δεξαμενή πόσιμου νερού, συνδεδεμένη σε πλήρη λειτουργία. 

3. Τρεις (3) αντλίες, συνδεδεμένες σε πλήρη λειτουργία. 

4. Τρεις (3) ηλεκτροκινητήρες (ενσωματωμένους στις αντλίες), συνδεδεμένους σε πλήρη 

λειτουργία. 

5. Τρεις (3) αναστροφείς (INVERTERS), κατάλληλης ισχύος για τους ηλεκτροκινητήρες, 

συνδεδεμένους σε πλήρη λειτουργία, με Service manual και οδηγίες προγραμματισμού. 
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6. Έναν ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου των αναστροφέων και των αντλιών με έγχρωμη οθόνη ≥ 15" 

7. Ένα (1) πλήρες υδραυλικό δίκτυο σύνδεσης ανάνατι-κατάντι συνδεδεμένο σε πλήρη λειτουργία, 

με όλα τα αισθητήρια πίεσης και παροχής. 

8. Ένα (1) πλήρες ηλεκτρικό δίκτυο με όλα τα συστήματα ελέγχου-προστασίας-ασφαλείας και 

αποτροπής βανδαλισμού, με φωτισμό ρευματολήπτες κ.λπ. 

9. Ένα πλήρες σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με τον ΚΣΕ του Δήμου και οδηγίες 

προγραμματισμού και λειτουργίας. 

10. Σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατασκευής. 

11. Ηλεκτρολογικό σχέδιο του πίνακα ελέγχου και αυτοματισμών του αντλητικού συγκροτήματος. 

12. Τυπωμένες και με προστατευτικό υλικό (π.χ. πλαστικοποίηση) ενδείξεις για την λειτουργία των 

συστημάτων χειρισμού ηλεκτρικών και υδραυλικών-μηχανικών, τοποθετημένες επάνω στα 

διάφορα σημεία του αντλητικού συγκροτήματος. 

13. Πιστοποιητικό - Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι 

απαραίτητο προκειμένου να προχωρήσουν οι Υπηρεσίες του Δήμου στην μόνιμη ηλεκτροδότηση 

του Αντλιοστασίου από τη ΔΕΗ. 

 

 

32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32 (Τ.Π. 32) - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
32.1 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. 

 

32.2 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. 

 

32.3 Πρότυπα ποιότητας 

Οι σχετικοί κανονισμοί και τα κριτήρια που καθορίζουν τα απαιτούμενα πρότυπα 

για υλικά και ποιότητα εργασίας, αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη. Στον έλεγχο 
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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. 

 

32.4 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. 

 

32.5 Στοιχεία προς υποβολή 

32.5.1  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. 

 

32.5.2  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. 
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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. 

 

32.5.3  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. 

 

32.5.4  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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33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33 (Τ.Π. 33) - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

33.1 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 
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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. 

 

33.2 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. 
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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 σκυροδέματος και του οπλισμού, αναπτύγματα 

οπλισμών, διαστάσεις, χαρακτηριστικά υψόμετρα ροής κλπ. 

 

33.3 Τεύχος περιγραφής των έργων 

Εκτός των σχεδίων θα παραδοθεί και τεύχος όπου: 

α) Θα περιγράφεται συνοπτικά το τεχνικό ιστορικό του έργου ανά δρόμο και οι 

μέθοδοι κατασκευής και 

β) Θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων σε κάθε δρόμο όπου θα 

φαίνονται οι αγωγοί ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν, περιγραφή της 

αρχής και του πέρατος του κάθε έργου, το υλικό, η διάμετρος κλπ.  
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33.4 Αποζημίωση 

Όλη η παραπάνω εργασία δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα γιατί όπως περιγράφεται 

στο ΜΕΡΟΣ Α1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Τιμολογίου της μελέτης, η σχετική δαπάνη 

περιλαμβάνονται στις γενικές δαπάνες του αναδόχου για την πλήρη και έντεχνη 

ολοκλήρωση των έργων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί 03.12.2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04.12.2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ     : "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
2020-ΦΑΣΗ Α’ ."  

ΦΟΡΕΑΣ :  Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ : 2.246.000,00 €  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο : 

 Η συγγραφή αφορά τις εργασίες κατασκευής του έργου που φαίνεται στην επικεφαλίδα 

και έχει προϋπολογισμό  2.246.000,00€ εργασίες. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 3669/08 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων 
Έργων”(Κ.Δ.Ε), (ΦΕΚ Α 116/08)  και το ΠΔ 171/87   όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει. 

2.Του Π.Δ. 472/1985 «ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΕΕΠ ΚΑΙ ΜΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 1418/84» (ΦΕΚ A 
168/1985) 

3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και 
το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93), του Ν. 
2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (Φ.Ε.Κ. 247 Α’/95) Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/05, το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τους ν. 3060/02 (Φ.Ε.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 
(Φ.Ε.Κ. 329Α/24-12-2002),  3310/2005 1 (Φ.Ε.Κ. Α 30/14-2-05) και 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279). 

5. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αρ. 278 ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 9 
παρ. 1 ν. 4071/2012. 

7.  Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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 

8.  Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. 

10. Τον Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) 

11.Το ΦΕΚ 1176/2000 τεύχος Β του Π.Δ. 305/96 και το ΦΕΚ 266/2001. 

12.Τις τροποποιήσεις του Ν. 3669/08 με τους νόμους  Ν.4278/2014 (ΦΕΚ Α 157), Ν. 4258/14 
(ΦΕΚ-94 Α/14-4-14), Ν. 4281/14( ΦΕΚ-160 Α/8-8-14),N.4250/14(ΦΕΚ 74A),(όπου αυτές 
ισχύουν). 

13.Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, κανονιστικές πράξεις, 
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κ άθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, 
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Απόφαση , ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

14. 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. ΠΕΧΩΔΕ 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. 

 

Άρθρο 5ο : Προθεσμία εκτέλεσης έργου – Εγγυήσεις – Ποινικές ρήτρες 

 Αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών είναι αυτή που καθορίζεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 

171/87. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες, και 

συμπληρώνεται με τις τμηματικές προθεσμίες που ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά στη σύμβαση για την κατασκευή του έργου (Ν.3263/04). 

 Ο ανάδοχος υποβάλλει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, του άρθρου 32 του Π.Δ. 

609/85 μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα 

αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του τις τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση και 

είναι ανέκκλητες. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει 

έναρξη εργασιών των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη διατομών, κίνηση διαδικα-

σίας για τη λήψη σχετικών αδειών από ΔΕΗ κ.λ.π, δοκιμαστικές τομές) ή του κυρίου έργου σε 

ότι δεν επηρεάζεται από τα στάδια χρονοδιαγράμματος. Προκειμένου για έργα στις δημοπρα-

σίες 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.  

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου μέσα σε (1) ένα 

μήνα από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 368/94. 

 Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζονται οι παράγραφοι 6,7 

του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, και η παρ. 8 του ίδιου άρθρου όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87 και το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2229/94. 

 Για τις καθυστερήσεις επιβάλλονται ποινικές ρήτρες όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 του 

Ν.3263/04. 

 Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 

από το άρθρο 5 της Διακήρυξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Π.Δ. 609/85. 

 

Άρθρο 6ο : Πρόοδος Εργασιών – Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεως 

      Ημερολόγιο έργου 

α) Για την πρόοδο των εργασιών ισχύει το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 

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 47 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 6 του Ν.3263/04. 

γ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το 

 άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85. 
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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 στα άρθρα 36 και 46 του Π.Δ. 609/85. 

 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 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. 
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➢ 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 μεριμνήσει για την έκδοση άδειας απο την Αρχαιολογία. 

➢ 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 Π.Δ. 609/85. 

 Σε κάθε λογαριασμό ο Ανάδοχος καταβάλλει τις κρατήσεις που ορίζονται από την 

59774/86 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας επιβαρύνει τον 

εργοδότη. Προκαταβολή δεν καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 171/87. 

 

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) 

 

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. 1418/84 και του Π.Δ. 

609/85, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, 
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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. 

 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 

 Αυτή γίνεται με απόφαση του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας εφόσον κρίνεται 

δυνατή η χρήση, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 56 του Π.Δ. 609/1985. 

 

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 53, 54 και 55 του Π.Δ. 609/1985. 

 

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 λογαρια-σμό», 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». 

 Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 40 

του Π.Δ. 609/1985. 

 Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασμού στον Δήμο ή Κοινότητα ζητείται από τον 

ανάδοχο η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρμοδίου 

υποκαταστήματος ΙΚΑ περί εξοφλήσεως κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση 

του έργου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή κράτησης έξι τοις χιλίοις σε κάθε λογαριασμό 

σύμφωνα με τον Νόμο 2166/93 (ΦΕΚ Α΄ 137).  

  

Άρθρο 17ο : Οργανόγραμμα εργοταξίου 

 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου, υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή 

της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 του Π.Δ/τος 368/94. 
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Άρθρο 18ο : Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες  

 Αν με απαίτηση της Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργασιών, θα 

συντάσσεται αντίστοιχο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 

3669/2008. Επιτρέπεται η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας 

 
 

Συντάχθηκε 
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Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04.12.2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους 

Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με 

βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές [και τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012)], 

τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από την 

Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το έργο της 

επικεφαλίδας. 

 

1.2. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της 

επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι δημοπράτησης που περιλαμβάνονται στα συμβατικά 

τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.3. «Εργοδότης» και «Φορέας Κατασκευής» είναι ο Δήμος Κρωπίας του νομού 

Αττικής, που εδρεύει στο Κορωπί, Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 19400, 

Τηλ.: 210-6622379, Fax: 210-6624963. 

 

1.4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας, που εδρεύει στο Κορωπί, Βασιλέως 

Κωνσταντίνου 47, Τ.Κ. 19400, Τηλ.: 210-6622379, Fax: 210-6624963 και 

είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του 

έργου. 

 

1.5. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας, η οποία αποφασίζει για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού, και την κατάρτιση των όρων της σύμβασης, 

εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή των 

όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της 

Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

 

1.6. «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών 

επιχειρήσεων με την οποία, μετά από νόμιμες διαδικασίες διαγωνισμού, ο 

Εργοδότης θα συνάψει σύμβαση κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας. 
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1.7. «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για 

την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριμένα τεύχη, 

σχέδια και προδιαγραφές [και τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-7-

2012)] που μνημονεύονται σε αυτήν. 

 

1.8. «Μελετητής» είναι ο μελετητής ή μελετητική ομάδα που έχει τα νόμιμα προσόντα 

για τη σύνταξη των μελετών που αφορούν στην εκτέλεση του παρόντος έργου και 

αποτελεί συνεργάτη του αναδόχου. 

 

1.9. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν 

πλήρως στη φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις 

δαπάνες που ορίζονται στο Άρθρο 8 του Ν. 1418/84. 

 

1.10. Συντομογραφίες 

1.10.1. Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 

ΤΔ  : Τεύχη Δημοπράτησης 

ΔΔ  : Διακήρυξη Δημοπρασίας 

ΕΣΥ  : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ  : Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΠΠ  : Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ΤΙΠ  : Τιμολόγιο Προσφοράς 

Τε Πε  : Τεχνική Περιγραφή 

TΠ-ΤΠ  : Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΤΙΜ  : Τιμολόγιο Μελέτης 

 

1.10.2. Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών 

ΠΤΠ  : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΤΕΠ  : Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

1.10.3. Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΥΠΕΧΩΔΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων  

ΔΕΗ  : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ  : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕΔΕ  : Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

 

1.10.4. Άλλες Συντομογραφίες 

Ν  : Νόμος 
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ΠΔ  : Προεδρικό Διάταγμα 

ΦΕΚ  : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ  : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Υ  :Υπουργική Απόφαση 

ΚΥΑ  : Κοινή Υπουργική Απόφαση 

 

1.11. Ερμηνείες 

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

(1) Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε 

όλα τα γένη και αντίστροφα. 

(2) Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον 

πληθυντικό και αντίστροφα. 

(3) Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια 

με τις ίδιες λέξεις που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα. 

(4) Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «εβδομάδα», «μήνας», 

«έτος» κλπ. θα σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή εβδομάδα», 

«ημερολογιακός μήνας», «ημερολογιακό έτος» κλπ. 

(5) Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε 

συνώνυμα / παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση 

κλπ., θα διατυπώνεται εγγράφως. 

(6) «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που 

αποδίδεται στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

(7) Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την 

ερμηνεία του κειμένου της παρούσας. 

(8) Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον 

Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις 

τιμές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα 

ή/και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 

(9) Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κλπ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 

υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και 

ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να 

αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 
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1.12. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

1.12.1. Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 26 καθώς και στο 

Άρθρο 29 του ΠΔ 609/85. 

1.12.2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή 

των εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο 

από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

1.12.3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, 

δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της 

σύμβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι 

οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω 

πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες 

διευθύνσεις. 

 

1.13. Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση 

1.13.1. Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84.  

 

1.13.2. Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 

έγγραφα, η αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και 

υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 

1.14. Σύμβαση 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

παράγραφο 1 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του Άρθρου 

26 του ΠΔ 609/85, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας. 

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, 

σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και 

αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 
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ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, 

όπως αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

iii. Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό 

διάστημα που ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1.1. Όλα  τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 

αγοράς, χωρίς βλάβη ή ελάττωμα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα 

δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές [και τις 

εγκεκριμένες ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012)] των αρμοδίων Υπουργείων, 

καθώς και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και 

της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης, σχετικά με τη προέλευση, τις 

διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα 

για την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για 

γενικά έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες 

αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών και οφείλει να προβεί στους 

κατάλληλους ελέγχους αναφορικά με την ποιότητά τους, πριν τη χρήση ή την 

ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 

των υλικών, που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, μόνον εφόσον 

έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο με 

πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την 

ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν συμβεί στα υλικά αυτά. 

 

2.2. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης, προς τις θέσεις λήψης των 

διαφόρων υλικών και κατασκευής τεχνικών κλπ έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Η δαπάνη 

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου και είναι της καθολικής 

αρμοδιότητας και ευθύνης του. 
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2.3. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.ΛΠ., ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 

ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΝ 

2.3.1. Για τα υλικά από ποταμούς, χείμαρρους κλπ., οι αποθέσεις των ακαταλλήλων 

υλικών ορίζονται μέσα στο εύρος της κοίτης αυτών, σε θέσεις που 

καθορίζονται από  την Υπηρεσία ή/και λοιπές αρμόδιες Αρχές κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και κατά την  απόλυτη κρίση της. Τα εν λόγω υλικά 

διαστρώνονται κατάλληλα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΤΠ XI. Για τα 

υλικά των λατομείων του Αναδόχου, οι αποθέσεις των ακαταλλήλων υλικών 

ορίζονται σε θέσεις που βρίσκονται σε οιαδήποτε απόσταση, που 

εξευρίσκονται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και 

επιτρέπονται από την Υπηρεσία ή άλλες αρμόδιες Αρχές. 

2.3.2. Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα για κατασκευή επιχωμάτων προϊόντα εκσκαφής 

και τα λοιπά ακατάλληλα υλικά θα αποτεθούν και διαστρωθούν όπως ορίζεται 

στην Π.Τ.Π XI, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις 

που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία ή/και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές. 

 

2.4. ΥΛΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον 

Ανάδοχο πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή, καθώς και η κτήση των πηγών αυτών 

κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο που μπορεί να χρησιμοποιήσει για απόληψη δανείων 

οποιαδήποτε  κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις προβλεπόμενες 

ιδιότητες της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών των Τ.Δ [και των 

εγκεκριμένων ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012)], των οικείων Π.Τ.Π.. 

Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων πηγών 

λήψης υλικών, είτε με μίσθωση είτε με αγορά κατάλληλων θέσεων. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε αναγνωρισμένα Κρατικά Εργαστήρια ή/και 

άλλα εργαστήρια της υπόδειξης του εργοδότη, τα υλικά που παρέχονται από πηγή που 

εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιμοποίηση τους.  

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' όλη τη 

διάρκεια του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, με παρακολούθηση 

της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να 

αποκλείσει πηγές υλικών που δεν παρέχουν υλικά με τις απαιτητές ιδιότητες κλπ, 

σύμφωνα προς την Τεχνική Περιγραφή, τις οικείες Π.Τ.Π., την Τ.Π.-ΤΠ των Τ.Δ. [και των 

εγκεκριμένων ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012)] και την παρούσα Ε.Σ.Υ. 
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2.5. ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ 

Για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, που ορίζονται αναλυτικότερα στην παρούσα και 

τα λοιπά συμβατικά τεύχη καθώς και στα οικεία άρθρα του τιμολογίου, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στις οικείες Π.Τ.Π., την Τ.Π - Τ.Π. των Τ.Δ. και τη παρούσα Ε.Σ.Υ. 

Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να απορρίψει υλικά τα οποία  κατά την 

εκμετάλλευσή τους, δεν παρουσιάζουν ομοιογενή αντοχή και ποιότητα ή δεν είναι καθαρά 

και υγιή, με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των 

υλικών από την άποψη του δείκτη πλαστικότητας, υγείας κλπ όπως ορίζεται στις ΠΤΠ 

Α260, Α.265, όπως αυτές ισχύουν με βάση τη νέα Τ.Σ.Υ. των έργων οδοποιίας του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κλπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράγει τα υλικά αυτά από κατάλληλες περιοχές των 

ασβεστολιθικών πετρωμάτων και των αμμοχάλικων ποταμού των πηγών που χρησιμοποιεί 

με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του και που επιλέγονται ειδικά, έτσι ώστε ο συντελεστής 

των υλικών σε τριβή και κρούση κατά την δοκιμασία LOS ANGELES να μην υπερβαίνει τα 

όρια των οικείων προδιαγραφών. 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση στον 

Ανάδοχο θέσεων εγκαταστάσεων λατομείου με σκοπό την παραγωγή των αδρανών υλικών 

που απαιτούνται. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τον Ανάδοχο, που μπορεί να χρησιμοποιήσει για 

την παραγωγή των εν λόγω υλικών οποιαδήποτε κατάλληλη θέση με καθολική 

αρμοδιότητα και ευθύνη του, αρκεί αυτά να πληρούν τις ιδιότητες που προβλέπονται από 

τις οικείες Π.Τ.Π., την Τ.Π - Τ.Π. των Τ.Δ. και την παρούσα και να τηρούνται οι διατάξεις 

οι σχετικές με την εγκατάσταση λατομείων και την διενέργεια αμμοληψιών. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η χρήση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε πηγής λήψης κατάλληλων 

υλικών δεν δημιουργεί σ' αυτόν δικαίωμα απαίτησης επιπλέον πληρωμής δαπάνης 

μεταφοράς των υλικών, αφού αυτή περιλαμβάνεται στη τιμή της προσφοράς του, εκτός 

και εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

 

2.6. ΧΡΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 

2.6.1. Κατά την παραγωγή των υλικών στεγάνωσης, οδοστρωσίας, ασφαλτικών 

εργασιών κλπ πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο τα κατάλληλα μέτρα 

(αποφυγή διασποράς των προϊόντων εξόρυξης κατά τις εκρήξεις, χρήση 

κονιοσυλλέκτου κλπ) προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία φθορών στις 

ιδιοκτησίες (οικοδομές, αγροί, δένδρα), καθώς και στις καλλιέργειες της 

περιοχής, όπου θα εγκατασταθεί το συγκρότημα παραγωγής 

ασφαλτομιγμάτων ή τυχόν μίξης αργίλου με μπεντονίτη λόγω λειτουργίας 

του, για τις οποίες φέρει αποκλειστικά την ευθύνη (αστικά και ποινικά). 
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2.6.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 

πηγής υλικών που θα επιλέξει ο ίδιος, να προβεί με μέριμνα και δαπάνες του 

στην εξέταση του υλικού που παρέχεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτού και το σύμφωνο προς τις 

σχετικές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις Τεχνικές Προδιαγραφές [και 

τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012)] και την Τεχνική 

Περιγραφή του έργου. 

Ο έλεγχος της ποιότητας όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται θα 

συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνες του Αναδόχου, ο οποίος είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος για την 

παραγωγή και χρησιμοποίηση δόκιμων υλικών, όπως ορίζεται στην Τ.Π.-Τ.Π., 

στα λοιπά συμβατικά τεύχη και στις Π.Τ.Π. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντως υπόψη του, ότι πριν από την 

εκμετάλλευση των πηγών, πρέπει να προβεί σε αποκάλυψη, καθαρισμό και 

απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων, που υπάρχουν, σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται και κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής των υλικών. 

Η Υπηρεσία πάντως έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση της, να 

αποκλείσει υλικά που αναμφισβήτητα δεν πληρούν τις απαραίτητες ιδιότητες, 

όπως  επίσης έχει το  δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή δειγματοληψίας και 

ελέγχου της ποιότητας των υλικών κατεργασιών, χρησιμοποιώντας γι' αυτό το 

σκοπό μέσα συσκευασίας και μεταφοράς του Αναδόχου, που υποχρεούται να 

θέσει αυτά απροφάσιστα στην διάθεσή της, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει 

από την ευθύνη, αφού είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 

ποιότητα και το δόκιμο τόσο των υλικών όσο και των εργασιών. 

 

2.7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Σε περίπτωση που εγκριθείσες πηγές αποδειχθούν ακατάλληλες ή ανεπαρκείς, ο Ανάδοχος 

θα φροντίσει μόνος του να βρει άλλες κατάλληλες πηγές υλικών που θα προτείνει στην 

Υπηρεσία για έγκριση. Οποιαδήποτε και αν είναι η θέση των πηγών αυτών, ο Ανάδοχος 

δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση για τη μεταφορά τους, εκτός και αν 

αυτό ρητά αναφέρεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. 

 

2.8. ΓΕΝΙΚΑ 

Σχετικά με την ανάγκη σύνταξης Μ.Π.Ε για τους δανειοθαλάμους, λατομεία, πηγές / 

χώρους απόθεσης κλπ, που τυχόν χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, αυτές θα 

συνταχθούν από τον Ανάδοχο και η σύνταξη τους δεν θα πληρωθεί χωριστά, αφού 

περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας της προσφοράς του. 
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Ομοίως δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο για τις οποιεσδήποτε σχετικές 

ερευνητικές εργασίες χρειασθεί να εκτελεσθούν. 

Επισημαίνεται ότι οι όποιες δαπάνες διαμόρφωσης των δανειοθαλάμων, πηγών, 

λατομείων, χώρων απόθεσης, σύνδεσής τους με το υπάρχον δίκτυο συγκοινωνιακών 

έργων, κατασκευής οδών προσπέλασης και μεταφοράς υλικών, απαιτήσεων εκτέλεσης 

έργων αποκατάστασης μετά το πέρας των συγκεκριμένων εργασιών, ή ακόμη και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης αυτών και τυχόν άλλες δαπάνες που προκύπτουν ως συνέπεια της 

Έγκρισης των σχετικών Περιβαλλοντικών Όρων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει 

να περιληφθούν από αυτόν στις τιμές της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την εκτέλεση του παρόντος έργου, εντός των ορίων του γηπέδου του έργου, δεν 

αναμένεται να απαιτηθούν απαλλοτριώσεις. 

Οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου 

του έργου, γίνονται με φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρμόδιου φορέα, τον 

οποίο και βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση 

αποζημίωσης δεν αναλαμβάνει ο φορέας του έργου έναντι του Αναδόχου, εκτός από τη 

χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της 

περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου 48 του Π.Δ.609/85, όπως αυτό ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του έργου πρέπει να αποπερατωθεί μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.  

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για τους 

λόγους που αυστηρά προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

 

4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την περαίωση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

στην Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των 

εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του ΠΔ 609/1985, όπως ισχύει 

σήμερα.  
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4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ μέρους του υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου και για τις τυχόν τεθείσες τμηματικές και 

αποκλειστικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 

3263/2004, όπως ισχύει σήμερα. 

 

4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) βάσει του άρθρου 14 του Π.Δ. 

171/87. 

 

4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη 

περαίωση του έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου 

μέσα σε δύο μήνες από τη περαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του ΠΔ 

609/1985, όπως ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1. Ο Ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 να υποβάλει στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου",  

5.2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραμμα που υποβάλλεται 

από τον Ανάδοχο, και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς τη σειρά 

και τη διάρκεια των εργασιών και τη χρονική κλιμάκωση των πιστώσεων, και το 

εγκρίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του.     

5.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 609/85, του άρθρου 5 

παρ.4 του Ν.1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 2 του Ν. 

2229/94 και του Ν. 3263/2004, όπως ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αν, σε ειδικές περιπτώσεις, παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, οι οποίες δεν 

αφορούν το προς εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο, θα εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 43 

του Π.Δ. 609/85, σε συνδυασμό με το Ν. 2372/96, άρθρο 4, που τροποποιεί τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του 

άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα. 

Όπου στο Π.Δ. 609/85 αναφέρεται η εγκεκριμένη ή συμβατική ανάλυση τιμών κατά τη 

σύνταξη νέων τιμών μονάδος εργασιών, αυτή ορίζεται ότι είναι τα εγκεκριμένα ενιαία 
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τιμολόγια που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3263/2004, με τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Την άσφαλτο κλπ που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα προμηθευτεί 

ο Ανάδοχος με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του. Η αξία της ασφάλτου κλπ υλικών 

που αναλογούν για την κατασκευή κάθε εργασίας που προβλέπεται στη σύμβαση, καθώς 

και η δαπάνη μεταφοράς τους μέχρι τις εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομιγμάτων του 

Αναδόχου ή άλλων εγκαταστάσεων υλικών, της φορτοεκφόρτωσης και σταλίας και κάθε 

δαπάνη χρησιμοποιήσεώς τους περιλαμβάνεται στο τίμημα της προσφοράς του Αναδόχου 

και είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας και ευθύνης του. 

Το ποσοστό συμμετοχής της ασφάλτου ή των λοιπών υλικών σε κάθε ασφαλτική ή 

ανάλογη εργασία, πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζουν η Τ.Π.-Τ.Π των 

Τ.Δ., οι σχετικές με αυτές Π.Τ.Π. και οι μελέτες συνθέσεως, με βάση τα αδρανή υλικά, που 

θα προσκομίσει ο Ανάδοχος για τη σύνταξή τους από το Εργαστήριο Δημοσίων Έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή της δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 1418/84 και του εκτελεστικού αυτού Π.Δ. 609/85, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθ. 

6 παρ. 21β του Ν. 2052/92 και το άρθρο 2 παρ. 15-16 του Ν. 2229/94 και μεταγενέστερα 

και όπως ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο:  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

10.1. Όλες οι δοκιμές, με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, μπορεί να 

διενεργούνται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με την διαδικασία 

που αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρμοδιότητα και 

ευθύνη λήψης δοκιμίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της 

κατασκευής που ορίζουν τα συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π και οι ισχύουσες διατάξεις. 

Οι έλεγχοι θα γίνονται με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του. 
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10.2. Ο Ανάδοχος στη αρχή εκτέλεσης της Σύμβασης θα προτείνει στην Υπηρεσία:  

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για κατηγορίες εδαφομηχανικών – βραχομηχανικών 

εργασιών, εκ των οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε.  

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία εργασιών σκυροδέματος εκ των 

οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 

• Δύο αναγνωρισμένα εργαστήρια για την κατηγορία ασφαλτικών εργασιών, εκ των 

οποίων το ένα κρατικό ή αναγνωρισμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. 

Από αυτά η Υπηρεσία θα ορίσει ένα ή δύο με τα οποία θα συνεργάζεται για την κατασκευή 

των έργων, από τα οποία θα μπορεί να προσκαλεί τους αρμόδιους επί τόπου του έργου 

όταν αναφύονται σχετικά προβλήματα για την επίλυσή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και 

οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 38 & 40 - Π.Δ. 609/85, όπως αυτά 

ισχύουν σήμερα. Διευκρινίζεται ότι: 

Στο τέλος κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου 

για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα.  

Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του 

αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων 

εργασιών, τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των 

εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια και 

διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των 

πρωτοκόλλων της επόμενης παραγράφου.  

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια, υποβάλλονται από 

τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ' αυτόν με την 

ένδειξη "όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο". Η Διευθύνουσα υπηρεσία μετά την 

παραβολή προς τα επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των 

υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση 

αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παρ. 1 του 

άρθρου 12 του Νόμου 1418/84 και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί 

να ασκήσει το προβλεπόμενο από το Νόμο δικαίωμα της ένστασης. 

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται πάντοτε με βάση τις διαστάσεις και/ή ποσότητες που 

φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια ακόμη και στην περίπτωση που κατά τη λήψη των 

επιμετρητικών στοιχείων οι πραγματικές διαστάσεις, και/ή ποσότητες είναι μεγαλύτερες 

από τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της 

Υπηρεσίας γι’ αυτό. Αν οι πραγματικές διαστάσεις και/ή ποσότητες είναι μικρότερες από 
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τις αντίστοιχες των εγκεκριμένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα 

πληρώνονται στον Ανάδοχο μόνον εφόσον κατά την κρίση της, οι μικρότερες διαστάσεις 

δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του έργου και δεν δημιουργούν κακοτεχνία.   

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 

Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους 

υποχρεώσεις του Ανάδοχου, όπως και για το όφελος αυτού ορίζεται σε 18%, δεδομένου 

ότι πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο από __________________________________ 

___________________________________________και συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της 

προσφοράς του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

13.1. Το έργο χρηματοδοτείται από __________________________________________ 

________________________________________________________________. 

13.2. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει τις αντίστοιχες κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο 

δημοπράτησης, προσκομίζοντας πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού τις 

αντίστοιχες αποδείξεις καθώς και απόδειξη καταβολής του προκαταβλητέου φόρου 

εισοδήματος. 

13.3. Επίσης υποχρεώνεται ο Ανάδοχος κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων 

να προσκομίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής των τελών των πάσης φύσεως 

μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο, ακόμα και όταν έχουν συσταθεί 

υπεργολαβίες με την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

13.4. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη διοδίων κάθε είδους μεταφορικών του 

μέσων, από τον Φ.Π.Α  και τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ.3092/54 για τα 

εισαγόμενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια κλπ, έστω και αν αναφέρεται αντίθετη 

γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του ΥΠ.ΕΘ.Ο., καθώς και από τους φόρους που 

αναφέρονται στα Ν.Δ. 4486/66-ΦΕΚ 131Α και 453/66-ΦΕΚ16Α "Περί 

τροποποιήσεως των φορολογικών διατάξεων", όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Επίσης 

δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ 

του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ 

83Α/10.4.53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ 

86Α/18.4.79), όπως ισχύουν σήμερα. 

13.5. Ο Φ.Π.Α, επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον εργοδότη. 
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ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το ποσό των απροβλέπτων λόγω 

προϋπολογισμού ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισμού του έργου (μετά 

την προσθήκη του Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

15.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει 

στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του 

καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

15.2. Για το προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση 

στην Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην 

οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων και ισχύουν οι 

διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν με την 

παρ.9 άρθρο 2 του Ν. 2229/94 και όπως ισχύουν σήμερα. 

15.3. Στο προσωπικό του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο ένας Μηχανικός, 

Πολιτικός Μηχανικός διπλωματούχος Ανωτάτης Σχολής, αποδεδειγμένης πείρας 

στην κατασκευή και διοίκηση τέτοιας φύσης και έκτασης έργων, όπως αυτής της 

εργολαβίας. 

15.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει γραφείο στο χώρο του έργου, για τις ανάγκες 

της επίβλεψης. 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται (περιλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς του) να συντηρεί 

δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δεκαπέντε (15) μήνες από τη 

βεβαιωμένη περαίωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό 

ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση ζημιών από ανωτέρα βία ή άλλη αιτία, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί σε αποκατάσταση και αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρο 

45 Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

Κατά το χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτικά χρονικά 

διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη 

αμοιβή γι' αυτό. Σε περίπτωση που δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο 

εργοδότης έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και 

για λογαριασμό του Αναδόχου. 
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Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, αν μέσα σε δύο 

μήνες απ' αυτήν υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, αλλιώς από την 

ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 

επιμέτρηση. 

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, 

αντικατάσταση και συντήρηση των απαιτουμένων αντανακλαστικών πινακίδων και 

σημάτων, φανών κλπ, όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. 

σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με 

τις ΒΜ5/30058/1983 και ΒΜ5/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ121Β/83 & 

589Β/80), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, 

περιλαμβανόμενη στη τιμή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας 

των έργων ή της πλημμελούς σήμανσής τους, ακόμα των εκτελουμένων απολογιστικά. 

Σε περίπτωση που η σήμανση των έργων δεν είναι πλήρης και σύμφωνη με τις Π.Τ.Π. 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα 60 ευρώ για κάθε σήμα που λείπει ή 

δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη και πλήρη 

σήμανση των έργων, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων εναντίον 

του, μπορεί να εκτελέσει τη σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, ο 

οποίος και στην περίπτωση αυτή έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί 

από την αμέλεια του αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της εργολαβικής 

σύμβασης είναι υποχρεωμένος να εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας που εμπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς μετατόπιση εγκαταστάσεις. 

Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα με τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισμούς για την επίσπευση  των 

διαδικασιών μετατόπισης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλάβης 

στις υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που 

συμβούν εξ αιτίας των έργων. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών 

προκειμένου να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών.  

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΦΥΛΑΞΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 

19.1. Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και 

μέσα που βρίσκονται εις χείρας του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του 

Δημοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις 

του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 

εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο 

εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, 

μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται 

να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, 

και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 

19.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 

κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την 

πρόληψη ζημιών ή την διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημίες που προκλήθηκαν 

από αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε 

αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για 

λογαριασμό του Αναδόχου. 

19.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 

όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η 

εργασία, εφόσον δεν παρεμποδίζεται δικαιολογημένα η κατασκευή του έργου κατά 

την κρίση του εργοδότη. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη 

ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και θάμνων, στην οποία 

περιλαμβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, 

απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

20.1. Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους 

νόμους και την παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου να 

λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και 

παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. Οφείλει 

επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και τις 

αστυνομικές διατάξεις. 
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20.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 

τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 

Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

20.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 

πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα 

παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες 

πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης 

επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες 

τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στους χώρους 

εργοταξίων ή/και στις περιοχές κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. 

20.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης 

της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που 

βρίσκεται στο χώρο του Έργου μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά 

περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για 

ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά 

την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον 

απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

20.5. Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των 

εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος 

υποχρεούται  να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη 

υλικά και την κατάλληλη διάθεση τους. 

• Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς 

κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του 

εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν 

και σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής. 

20.6. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα 

και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας 

και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων 

ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που 

δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης 

ατυχημάτων. 

20.7. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή 

ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόμενες 

εκρήξεις, συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους 
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των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες 

κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ, εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η 

χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών στις εκσκαφές. 

20.8. Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει 

να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής του 

Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο μπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσματα (υπόστεγα αποθήκευσης, 

εργαστήρια, γραφεία κ.ά.) με δική του μέριμνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καμία δαπάνη 

του εργοδότη. Προσωρινά κτίσματα και έργα αυτού του είδους θα παραμείνουν στην 

κυριότητα του Αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν με έξοδά του, μετά την 

αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσματα και έργα μπορεί να εγκαταλείπονται και να 

μην απαιτείται η αφαίρεσή τους, μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότη. Σε 

περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με υλικά του εργοδότη, αυτά θα 

παραμείνουν στην ιδιοκτησία του. 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ι.Κ.Α. και τους άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των 

μισθών και ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε 

είδους απασχολούμενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να 

μεριμνά κατά την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε 

είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και 

υποχρεούται στην καταβολή τους, με δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

Για την πληρωμή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για μη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει 

στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις 

που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να 

εφαρμόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασμούς που συντάσσονται κάθε φορά για 

την πληρωμή του και μέχρι το χρόνο προσκόμισής τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την 

καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την 
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καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και  κρατεί τις 

δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο λογαριασμό.  

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

23.1. Η τιμή της προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες 

ή προμήθειες υλικών. Κατά συνέπεια το τίμημα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου 

άπασες τις εργασίες που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, στην Τεχνική 

Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές [και τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 

2221/30-7-2012)], ανεξάρτητα αν λόγω αυτών εμφανιστούν μικρές ή μεγάλες 

δυσχέρειες εκτέλεσης τους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, 

ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα κάτωθι: 

• Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή 

της εργασίας, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η 

επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή 

του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω 

επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, 

μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης 

και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των 

εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ). 

• Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των 

λοιπών συνεργείων από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους 

και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, 

δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ 

• Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους 

εργασίας, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο των έργων. 

Επίσης περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών.  

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών. 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών 

που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις 

προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσης τους στο έργο. Η μεταφορά 

πληρώνεται επιπλέον, μόνο σε περίπτωση που αυτό σαφώς αναφέρεται στο 

τιμολόγιο μελέτης. 

• Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή 

χώρων προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία 

υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ 

υλικών. 
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• Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, 

στις περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα 

ή κρίνεται απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία.  

• Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταμέτρηση 

υλικών κλπ, σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιμετρητικών 

στοιχείων καθώς και των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 

• Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουμένων δοκιμών 

των εγκαταστάσεων μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών 

αποτελεσμάτων τους. 

• Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή 

ζημίας κατά την περίοδο εγγύησης. 

• Οι δαπάνες διοδίων των μεταφορικών μέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες 

ζύγισης της καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτομιγμάτων κλπ υλικών, όταν 

απαιτείται. 

• Οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 

εξοπλισμού και εφοδίων του έργου. Προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος 

κύκλου εργασιών και τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι 

φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του 

έργου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 

Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/55 όπως 

ισχύει σήμερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την 

κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 

ή να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας 

ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 

δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 

απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 

• Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 

συνδυασμό και με τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισμένα 

εργαστήρια. 

• Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου 

• Οι κάθε είδους μετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψομέτρων, διαστάσεων κλπ) 

• Οι κάθε είδους μελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη, 

καθώς και τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών μετ' αποζημίωσης των δικαιούχων. 

• Οι μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι 

εργαστηριακές εξετάσεις και μελέτες σύνθεσης των ασφαλτομιγμάτων και   

των ασφαλτικών σκυροδεμάτων. 





ΕΡΓΟ :  "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (τρεις ζώνες)." 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                                                                Σελίδα 24 από 32 

• Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων, 

περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων όπως και 

οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της 

εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το μέγεθος της  απαιτούμενης έκτασης (σε 

συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο). 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία 

του περιβάλλοντος.                                                    

• Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των 

εργαζομένων που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά 

την κατασκευή των έργων. 

• Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου.           

• Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες 

για λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κλιματισμός).      

• Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του 

Ανάδοχου και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους.  

• Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές 

πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

• Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και 

δοκιμών, εν γένει για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.    

• Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης προϊόντων 

σε θέση επιτρεπόμενη από την Αρμόδια Αρχή. 

• Το όφελος του Αναδόχου.   

Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας στην οποία αναφέρονται τα 

συμβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π., και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία και τις ισχύουσες 

διατάξεις, και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

 

23.2. Στο ποσό των ενσωματωμένων στη τιμή της προσφοράς γενικών εξόδων του 

Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων 

επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, 

ασφαλίσεων κλπ δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συμφωνητικού, των 

θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, 

προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους.      

      

23.3. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του 

Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκμετάλλευσης των λατομείων και λοιπών πηγών 

ή από την ανάγκη δημιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης 
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υλικών μακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειμάρρων λατομείων κλπ, που θα 

παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

 

23.4. Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της 

διενεργούμενης κυκλοφορίας για την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο 

Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήματα 

βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του 

οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον 

κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς) υποχρεούται να 

προβεί στη συντήρηση και των οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αρμόδια αρχή. 

 

23.5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 

ατύχημα που θα συμβεί. 

 

23.6. ¨Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨  

Όλα τα αντικείμενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόμενα στα Τεύχη 

Δημοπράτησης, είναι της "Καθολική αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και 

περιλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και 

ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του Φορέα κατασκευής η τρίτου Φορέα.  

Η "καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαμβάνει - είτε αυτό 

αναγράφεται ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως 

περιοριστικά όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

• Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα 

ασφαλείας, μέτρα αποκατάστασης τοπίου, μέτρα σήμανσης, μέτρα ασφαλούς 

κυκλοφορίας και εργασίας, μέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή 

Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, 

διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, διαδικασίες έξοδα 

κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ 

κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη, 

αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται με την 

κατασκευή του συνολικού έργου.  

• Υποχρέωση εντοπισμού σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, 

καθώς και απόκτησης δικαιώματος χρήσης ή τυχόν απαιτούμενης ενοικίασης ή 

αγοράς ή αποζημίωσης κλπ δανειοθαλάμων ή θέσης απόληψης ή 
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εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, με τα 

προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά.  

• Υποχρέωση πραγματοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης μετά σταλίας, 

προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών, αντικειμένων, εξοπλισμού, 

εργαστηρίων, και εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της 

αποδοχής του εργοδότη σε οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας για έλεγχο, 

αναλύσεις κλπ, μετά της αντίστοιχης λήψης δειγμάτων και αποζημίωσης των 

εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεπομένων και προδιαγραφόμενων κατά 

περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέθοδο. 

• Φορτοεκφόρτωση, απομάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων 

ή ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρμοδίων κρατικών 

υπηρεσιών, διάστρωση, διασπορά υλικών, αναμόχλευση προς ομογενοποίηση, 

τεχνική , ανάμιξη, ύγρανση, συμπύκνωση, φινίρισμα, λείανση, συγκολλήσεις, 

έλεγχο συγκολλήσεων μετά του απαιτούμενου εξοπλισμού, αποκατάσταση μη 

στεγανών συγκολλήσεων. 

• Επισκευή ή αντικατάσταση σημείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση, 

καλουπώματα, προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμών και κατασκευή σκελετών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, άλλων 

διαφόρων οικοδομικών κατασκευών, οδοποιίας, χωματουργικών, Η/Μ 

εγκαταστάσεων κλπ, προστασία από καιρικές συνθήκες, καθώς και ανάλογους 

εργαστηριακούς ελέγχους με επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια της 

αποδοχής του εργοδότη μετά της αντίστοιχης αποζημίωσης τους. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή 

εγκαταστάσεων ή γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή μη τήρησης 

προδιαγραφών των συμβατικών τευχών και της μελέτης κλπ, κατά την κρίση 

της επίβλεψης 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρμοδιότητας και 

ευθύνης 

Αναδόχου" και δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά του μόνο συγκεκριμένα 

αντικείμενα, εφ' όσον και μόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται 

και περιγράφονται σε συγκεκριμένα σημεία της Διακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των 

λοιπών συμβατικών τευχών ως αρμοδιότητες του Φορέα κατασκευής ή άλλου 

τρίτου Φορέα. 

 

23.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

• Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το 

στάδιο εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης 
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πηγών κάποιων υλικών και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη 

εργολαβία. 

• Η δαπάνη λήψης εγχρώμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, 

βιντεοταινιών VΗS, η υποβολή τους στην Υπηρεσία μαζί με τα αρνητικά τους 

και λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης 

και υποβολής πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και 

βιβλίου καταμέτρησης των εργασιών. 

• Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης. 

• Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή 

μελετών κλπ) για αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση 

αυτών με δίκτυα ΔΕΗ κλπ., όχι όμως οι δαπάνες τυχόν μεταφοράς δικτύων 

μέχρι το γήπεδο του έργου, εκτός και αν αυτό ρητά περιλαμβάνεται στο 

τιμολόγιο προσφοράς. 

• Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και 

γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά. 

• Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη μεταφορά γραμμών των δικτύων 

ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

λειτουργία της εγκατάστασης από την είσοδο του έργου, μέχρι τα σημεία 

εσωτερικής διανομής της εγκατάστασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Ο Φορέας του έργου δικαιούται να λάβει υπό την κατοχή του ή να κάνει χρήση οιουδήποτε 

περατωθέντος μερικώς ή ολικώς τμήματος του έργου, χωρίς να θεωρείται ότι τούτο 

αποτελεί αποδοχή οιασδήποτε εργασίας μη αποπερατωθείσης σύμφωνα με  την 

Εργολαβική Σύμβαση.                                     

             

ΑΡΘΡΟ 250: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συμμορφωθεί προς τις εντολές της Υπηρεσίας 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου. 

Υποχρεούται χωρίς αποζημίωση (οι δαπάνες περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές της 

προσφοράς του) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου να αφαιρέσει και να 

απομακρύνει από την περιοχή και γενικά από το εργοτάξιο απορρίμματα, εργαλεία, 

ικριώματα, μηχανήματα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων και να 

αποκαταστήσει τους χώρους όπου ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα.     
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ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

26.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία ψηφιακές 

φωτογραφίες (αρχεία σε μορφή JPEG) και ψηφιακό βίντεο του έργου (DVD) με 

μέριμνα και δαπάνες του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την 

διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπως αυτή ισχύει σήμερα ήτοι: 

• Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου που θα 

υποβληθούν στην Υπηρεσία με τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 

• Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

• Φωτογραφίες του έργου, μετά την περαίωσή του, που θα υποβληθούν με τα 

δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική.     

• Οι φωτογραφίες θα εκτυπώνονται με μεγέθη 16X18 ή 18X24 σε λευκό χαρτί.  

26.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις μετακινήσεις της Υπηρεσίας για τις 

ανάγκες επίβλεψης του έργου. 

26.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και 

εγκαταστήσει δύο πινακίδες δημοσιότητας του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα, που 

θα χορηγήσει η Υπηρεσία και σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την 

οδηγία Ε.Κ. 1260/99, για την: "Τοποθέτηση πινακίδων εκτέλεσης έργων που είναι 

ενταγμένα στο Κ.Π.Σ." και τις ισχύουσες Π.Τ.Π. σχετικά με τις πληροφοριακές 

πινακίδες. 

 

ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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

συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα 

σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86 και 

συμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, ΠΔ 

609/85, Ν 1380/85, όπως ισχύει σήμερα. Ομοίως, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται 

από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με την περί ασφαλίσεων 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και στις παρ. 1 και 
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2 του άρθρου 52 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα, χορηγείται βεβαίωση 

περαίωσης των εργασιών.  

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασμό με την 

υποβολή της τελικής επιμέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 

μήνες) και την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με το 

άρθρο 53 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα.  

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσμίας δύο (2) 

μηνών διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

55 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν 

διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου μέχρι την 

παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως, διενεργούνται ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική 

παραλαβή από επιτροπή συγκροτούμενη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 29Ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν διατίθεται 

από τον Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν 

αναλαμβάνει καμιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη. 

 

ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις 

διατάξεις και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια 

ως προς την καταλληλότητα των υλικών, την έλλειψη ελαττωμάτων ή πλημμελών 

εργασιών και ως προς την αποκατάσταση κάθε τυχόν πλημμέλειας. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν 

μελέτες, οι εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώματα. 

Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει με τις δικές του 

δαπάνες οποιαδήποτε ελαττώματα και ελλείψεις στο έργο. 

Για τους ελέγχους των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης 

ελλείψεων και ελαττωμάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο μέχρι την 

Προσωρινή Παραλαβή, όσο και από την Προσωρινή μέχρι την Οριστική Παραλαβή, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 46 του Π.Δ. 

609/85, όπως αυτά ισχύουν. 
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ΑΡΘΡΟ 31Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, 

κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή 

γεγονότα) είναι αδύνατον ακόμη και με τα μέτρα σύνεσης και επιμελείας να προβλεφθούν 

ή αποτραπούν, όπως θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές 

(σαμποτάζ), πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, παρακώλυση 

εργασιών από τρίτους, νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες 

ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και παρόμοιας 

φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθμό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν 

αδυναμία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόμιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση 

στην εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η μη εκπλήρωση 

από κάποιον υπεργολάβο ή προμηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η 

καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής 

πρώτης ύλης, υλικών ή τμημάτων του έργου ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως 

περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνομολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή 

άλλο γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, 

μηχανημάτων ή εφοδίων ή στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση 

εργασιακών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αμέλειας εκ μέρους του 

Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προμηθευτή του. Δεν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία, η 

κλοπή, ο βανδαλισμός ή άλλη απώλεια εξοπλισμού του αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά του 

Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται 

ανέφικτο, περιορισμού των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς 

εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. 

ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.) 

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος με ίδια 

ευθύνη και έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 32Ο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Ρητά συμφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που 

απορρέει από τη Σύμβαση, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς 
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το άλλο, ούτε ο Εργοδότης προς τους προμηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για 

οποιασδήποτε φύσης και έκτασης έμμεσες και αποθετικές ζημίες ή/και διαφυγόντα κέρδη 

(με την έννοια που τους προσδίδεται από την ισχύουσα νομοθεσία) σε σχέση με την 

παρούσα Σύμβαση και το έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 33Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ισχύει το σχετικό άρθρο της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 34Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχύει το σχετικό άρθρο της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 35Ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - βάσει των 

κείμενων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό 

προσωπικό των εκάστοτε καθορισμένων από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω Πάσχα 

και Χριστουγέννων ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματα αδείας. 

Αν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και 

κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 

εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του Αναδόχου. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 36Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε 

τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο 

κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει µια από τις 

παρακάτω περιπτώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3263/2004): 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως,  την 

έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα και 

µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 

β) Υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόµενο 

στην σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο τουλάχιστον µήνες, έστω και µια αποκλειστική 

προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η εκτέλεση των 
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εργασιών καθυστερεί αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού αντικειµένου, όπως έχει 

διαµορφωθεί µε τις τυχόν υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, είναι δυνατή η 

χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου έστω κι αν η 

καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην 

περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των προβλεπόµενων στις 

διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3263/2004 ποινικών ρητρών. 

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο 

αυτό πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 46 του Π.δ. 609/1985, για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να 

έχει απορριφθεί, στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του 

αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει συστηµατικά 

την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο 

(2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς 

τον ανάδοχο. 

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3263/2004. 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί 03.12.2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04.12.2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

Παπαρίζος Δανιήλ 
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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 σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κρωπίας και 
συγκεκριμμένα στη ΦΑΣΗ Α΄ τις περιοχές ΣΚΑΡΠΙΖΑ & ΛΑΜΠΡΙΚΑΣ - ΚΙΤΣΙ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΚΑΡΕΛΛΑΣ. 
 
 
1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνει 

αντικατάσταση βελτίωση δικτύου ύδρευσης στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου 

Κρωπίας. 

 

1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δήμος Κορωπίου. 
 
 
1.4  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

   Κύριος του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, με έδρα το Κορωπί, Οδός Βασ. 
Κων/νου 47, και Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας. 
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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: 
 

1. ΥΔΡΕΥΣΗ 

Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Β. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Γ. ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

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 
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. 
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   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 και μέσω εργοταξιακών οδών.  Στη συμβολή 
των ανώτερων οδών θα αναρτηθούν προειδοποιητικές πινακίδες «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  ……../………./………. 
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2.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
 
 

ΥΔΡΕΥΣΗ 

 

2.1   ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

    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 

 

2.2   ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

    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 
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 

 

 

2.3   ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

    Κατά την εκτέλεση των εργασιών σκυροδεμάτων κλπ. 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 
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2.4  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 
    Κατά τη φάση των εργασιών τοποθέτησης σωληνώσεων δικτύων οι κίνδυνοι που ενδέχεται 
να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

 

1.  κίνδυνος εμπλοκής εργαζομένου με μηχανήματα 

2.  κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους 

3.  κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

4. κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος. 
5. κίνδυνος καταπλάκωσης από κατακρήμνιση του χείλους ή των παρειών της τάφρου 
6.  κίνδυνος έκθεσης σε θορύβους 

7.  κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 

 

 

2.5  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) 
3.3.1 Γυαλιά ασφαλείας 
3.3.2 Γάντια 
3.3.3 Παπούτσια ασφαλείας 
3.3.4 Στολή Εργασίας 
3.3.5 Κράνη 
3.4     ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
3.5     ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3.6     ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
3.6.1 Πρόληψη Πυρκαγιάς 
3.6.2 Καταπολέμηση φωτιάς 
3.6.2.1 Γενικά 
3.6.2.2 Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς 
3.6.2.3 Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
3.6.3     Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς 
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3.7      ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
3.7.1 Εργατικό Ατύχημα 

3.7.2 Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου 
3.8      ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
3.8.1 Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης 
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 
3.9.2 Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως 
3.10      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ν. 1650/86) 
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 ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι 
μπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), καταστρώματα ή 
ξυλότυποι. 
   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 
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γίνεται παρέμβαση αμέσως από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό τη 
συμμόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. 
 
 
 
 
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. 
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- 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. 

- Το προσωπικό της Κοιν/ξίας, 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. 

- Η Κοιν/ξία 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. 
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3. Σκαπάνες και φτυάρια. 
 
3.6.2.3 Αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
   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. 
   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 
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«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: 
 

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. 
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   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: 
q  Tόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 
q   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. 
   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. 
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- 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. 
- 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. 
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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. 
   Η Κοιν/ξία 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: 
   Υπάρχει το «δελτίο καταλληλότητας» κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, 
και το «δελτίο συντήρησης», το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. 
   Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ.) από 
πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για τον χειρισμό τους. 
   Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 
προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την προστασία των 
ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών, και του σώματος), κατά της φωτιάς, της 
ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων εκπαιδευμένα, αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. 
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   Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας, σε  ηλεκτρικά δίκτυα, 
εγκαταστάσεις, συσκευές, κλπ., αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 
   Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα κινούμενα 
μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 
   Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να 
παραμένει σε λειτουργία ο εξοπλισμός: 
 

1. Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές, θα είναι πλήρως 
εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

2. Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα 
είναι διαθέσιμη και να είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 

 

4.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
4.1        ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 
   Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω 
κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι.  Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα 
εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό. 
   Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή τους 
στη φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στον πυθμένα, όσο και στους τοίχους. 
   Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους 
ξυλοτύπους, και σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. 
    Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης λαμβάνουν χώρα ξυλότυποι, για τις σκυροδετήσεις των 
θεμελίων και μεταλλότυποι για την σκυροδέτηση του θόλου. 
   Η σκυροδέτηση των θεμελίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, διότι ο όγκος εργασίας 
είναι μικρός και το επίπεδο εργασίας είναι η ερυθρά της σήραγγας.  Η σκυροδέτηση του θόλου 
γίνεται με μεταλλότυπους ολομέτωπης φάσης και σκυροδετούνται τμήματα των 12 m. 
   Επίπεδο εργασίας αποτελεί κινητή πλατφόρμα παρόμοια αυτής των εργασιών τοποθέτησης 
μεμβράνης και σιδηρού οπλισμού. 
   Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται 
από τις προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 
   Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταματήσει 
αμέσως η φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. 
   Διορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη του υπευθύνου μηχανικού, ο 
οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε. 
   Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζομένους θα 
φυλάσσονται κατάλληλα. 
 
4.2        ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 
   Οι εκσκαφές και επιχώσεις γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων.  Οι χειριστές θα φροντίζουν 
ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να 
είναι σωστά συντηρημένα.  Για το λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης, το οποίο 
ενημερώνεται και ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας. 
   Τα ορύγματα γίνονται με εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς. 
   Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, φορτωτές, κλπ.) θα είναι εφοδιασμένα με 
καμπίνα τύπου ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση.  Θα έχουν 
εφοδιαστεί ασφαλώς με πυροσβεστήρα, και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα 
άτομα. 
   Τα μέτρα ασφαλείας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρονται σε άλλη παράγραφο. 
   Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται 
κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι.  Οι κλίσεις των πρανών είναι 
τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους.  Παρ’ όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται 
χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου σταθεροποιηθεί το έδαφος. 
   Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, 
προσπελάσιμος, και η επιλογή των μηχανημάτων, και η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνεται 
πάντα με τεχνικά κριτήρια από τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής.  Τα όρια της εκσκαφής 
χαράσσονται επακριβώς από το τοπογραφικό συνεργείο. 
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   Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να 
υλοποιείται η σωστή και ασφαλής κατασκευή. 
   Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους κατολίσθησης, θα λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης 
(προστατευτικά γείσα, κλπ.). 
   Όπου απαιτείται , θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται 
εργασίες, θα τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 
 
4.3        ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
 
   Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας, και 
προστατευτικό κράνος.  Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και 
ποδιά, για προστασία από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα συγκόλλησης. 
   Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρεις, με τις ασφάλειές 
τους, χωρίς σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους ακροδέκτες και 
γειωμένοι. 
   Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου 
προθέρμανσης ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων, πρέπει να μην έχουν φθορές στη 
μόνωσή τους, και να μην έχουν σπασμένους ακροδέκτες.  Ο υπεύθυνος του συνεργείου 
υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και ακροδέκτες, με άλλα χωρίς 
φθορές. 
   Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες 
μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών.  Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή σπασμένες 
τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια. 
   Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά καρότσια 
μεταφοράς ή σε μεταλλικά δοκάρια. 
   Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές ανάφλεξης.  Τα  καλώδια 
αερίου δεν πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές.  Στο τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να 
κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια 
αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα.  Οι 
μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση.  Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης 
δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 
   Ο χώρος του συνεργείου διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες. 
 
Εργασίες οδοποιίας – Ασφαλτικά 
 
   Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων.  Τα μέτρα προστασίας 
ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 
   Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό.  Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί 
ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των 
μηχανημάτων.   
   Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος, και λειτουργικός. 

   
5.  ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
   Ακολουθεί σχεδιάγραμμα θέσης του εργοταξίου (σχ.1) στο οποίο φαίνονται: 
 
-  Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο 
-  Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
-  Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
-  Χώροι αποθήκευσης υλικών 
-  Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών 
-  Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών 
  
 
 
 
 
 
 





Z:\ΓΕΝ. ΑΡΧΕΙΟ\ΑΡΧΕΙΟ\ΕΡΓΑ\2020\ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ\Φ-Α ΠΡΙΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ\Α.5 ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ\ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ\ΦΑΣΗ 
Α\Σ.Α.Υ.doc 

 
 
 
 
 
 
   Το παρόν σχεδιάγραμμα, θα ενημερώνεται και θα τροποποιείται με την εξέλιξη του έργου, 
περιέχοντας όλα τα σημεία, χώρους ή ζώνες που απαιτούνται για την Ασφάλεια και την Υγεία 
των εργαζομένων. 
 
 

 

 
 

Συντάχθηκε 

Κορωπί 03.12.2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04.12.2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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" ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α΄." 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 2.246.000,00€  

  

ΕΡΓΟ : 
" ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

2020-ΦΑΣΗ Α΄." 

ΘΕΣΗ : Κορωπί 

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  :  Παπαρίζος Δανιήλ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ           

Αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνει 

αντικατάσταση βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δήμου Κρωπίας. 

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ          

Η διαδικασία εκτέλεσης του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

παρούσας μελέτης  

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Αγία Μαρίνα Κορωπίου 

3 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κρωπίας 

 

Β. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Δεν υπάρχουν 

 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ : 

Δεν απαιτούνται.  
 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ : 
Δεν υπάρχουν 
  
ΔΙΚΤΥΑ : 

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον ανάδοχο διότι πιθανόν να  επηρεάζονται από τις 

εργασίες του παρόντος έργου. 

 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι εργασίες στα σκάμματα ή σε άλλα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, γίνονται 
εφόσον παρέχεται ο αναγκαίος εξοπλισμός για την ασφαλή εκτέλεση του έργου δηλαδή 
κράνη ασφαλείας, μπότες ασφαλείας και γάντια για τους εργαζομένους.  
Για εργασίες εκσκαφών, τοποθέτησης κρασπέδων και πλακών, όπου απαιτείται 
κατάληψη πεζοδρομίου ή τμήματος του οδοστρώματος, αυτό θα γίνεται με περίφραξη 
τα περιοχής με φωσφορίζον πλαστικό δίχτυ, ημερήσια και νυχτερινή κατάλληλη 
σήμανση και χρησιμοποίηση εργατών – δεικτών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Μελλοντικές εργασίες στον χώρο προβλέπονται για επισκευές – συντηρήσεις. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή που παραβαίνει το Π.Δ. 305/96 επιβάλλονται 
κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 2229/94. 
 

Συντάχθηκε 

Κορωπί 03.12.2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04.12.2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

  

Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 
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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 : 

" ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α΄." 

 

- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας : 

Δήμος Κρωπίας 

 

 

- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου : 

Δήμος Κρωπίας,  Βασ. Κων/νου 47 – 19400 Κορωπί 

 

 

- Σύντομη περιγραφή του έργου  

Αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  η  εκτέλεση  εργασιών προκειμένου να γίνει 

αντικατάσταση βελτίωση δικτύου ύδρευσης νοτιοανατολικού τομέα Δήμου 

Κρωπίας. 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ : 
" ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2020-ΦΑΣΗ Α΄."   

ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 2.246.000,00€  
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ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Έδαφος : Το προτεινόμενο έργο θα  προκαλέσει :    

α. ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική 
διάταξη των πετρωμάτων 

  
✓ 

β. διασπάσεις μετατοπίσεις συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώματος του εδάφους 

  
✓ 

γ. αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της 
επιφάνειας του εδάφους 

  
✓ 

δ. καταστροφή επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 
μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού 

  
✓ 

ε. οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον 
άνεμο ή το νερό επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού  

  
✓ 

στ. αλλαγές στην εναπόθεση ή 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 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 ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της 
ποιότητας της ατμόσφαιρας 

  
✓ 

β. δυσάρεστες οσμές    
✓ 

γ. αλλαγή των κινήσεων του αέρα της 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 στην πορεία ή κατεύθυνση 
των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών 

  
✓ 

β.αλλαγές στον ρυθμό απορρόφησης στις οδούς αποστράγγισης 
ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους 

  
✓ 

γ.μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες   ✓ 
δ.αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε 
οποιαδήποτε υδάτινο όγκο 

  
✓ 

ε.απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά 
με μεταβολή της ποιότητας των  

  
✓ 

στ.μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων 
υδάτων 

  
✓ 

ζ.αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων 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 του νερού που θα ήταν κατά 
τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό 

  
✓ 

θ. κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές 
από νερό όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα 

  
✓ 
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4. Χλωρίδα: Το προτεινόμενο έργο θα  προκαλέσει : 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α.αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε 
ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δένδρων θάμνων κλπ.) 

  
✓ 

β.μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπάνιων ή υπό 
εξαφάνιση ειδών φυτών 

  
✓ 

γ.εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρε-
μπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχουσών ειδών 

  
✓ 

δ. μείωση της έκτασης οποιασδήποτε  αγροτικής καλλιέργειας  
 

 
 

✓ 

5. Πανίδα : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :    
α. αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδή-
ποτε ειδών ζώων (πτηνών ζώων περιλαμβανομένων των ερπε-
τών, ψαριών και θαλασσινών βενθικών οργανισμών ή εντόμων) 

  

✓ 

β. μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπάνιων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών ζώων 

  
✓ 

γ. εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή 
παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων 

  
✓ 

δ.χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων 
ψαριών ή άγριων ζώων 

  
✓ 

 
6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα  προκαλέσει : 

  
 

α. αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου   
✓ 

β. έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου   ✓ 
 
7. Χρήση γης : Το προτεινόμενο έργο 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 / αξιοποίησης οποιουδήποτε 
φυσικού πόρου 

  
✓ 

β. σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού 
πόρου 

  
✓ 

 
9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων Το προτεινόμενο έργο 
ενέχει : 

  

 

Κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικινδύνων ουσιών περιλαμβανο-
μένων εκτός των άλλων και πετρελαίου εντομοκτόνων χημ. 
ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανωμάλων 
συνθηκών 

  

✓ 

 
10. Πληθυσμός Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει 
την εγκατάσταση διασπορά πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του 
ανθρωπίνου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου 

  

✓ 

 
11. Κατοικία Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει 
την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει ανάγκη για 
πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου 

  

✓ 
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12. Μεταφορές / Κυκλοφορία Το προτεινόμενο έργο θα 
προκαλέσει 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α. δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων
  

  
✓ 

β. επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην 
ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης  

  
✓ 

γ. σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας   ✓ 
δ. μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης 
ανθρώπων και / ή αγαθών 

  
✓ 

ε. μεταβολές στην θαλάσσια σιδηροδρομική ή αέρια 
κυκλοφοριακή κίνηση 

  
✓ 

στ. αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων   ✓ 
 
13. Ενέργεια: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 

  
 

α. χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας   
✓ 

β. σημαντική αύξηση της ζήτησης των 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          
✓ 

β. συστήματα επικοινωνιών        
✓ 

γ. ύδρευση          
✓ 

δ. υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους       
✓ 

ε. αποχέτευση νερού βρόχινου       
✓ 

στ. στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών   
✓ 

 
15. Ανθρώπινη Υγεία : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 

  
 

α. δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου 
για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της 
ψυχικής υγείας) 

  

✓ 

β. έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας 
τους 

  
✓ 

 

17. Αναψυχή Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην 
ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής 

  

✓ 

 

18. Πολιτιστική κληρονομιά : Το προτεινόμενο έργο θα 
καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής 
περιοχής 

  

✓ 
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 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

19. Προστατευτέες περιοχές : Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται 
σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 
1650/86 

  

✓ 

 

20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων :  

Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

  

✓ 

 

 

 

Συντάχθηκε 

Κορωπί 03.12.2020 

Ο συντάξας 

 

 Θεωρήθηκε 

Κορωπί  04.12.2020 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

Παπαρίζος Δανιήλ 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
Σπύρος Σιούντρης 

Τοπογράφος Μηχανικός Msc 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

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/[21PROC009871466 
2021-12-29]

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/[21PROC009871466 2021-12-29]
http://www.promitheus.gov.gr/[21PROC009871466 2021-12-29]
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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: 2132000708
φαξ: 2106624963
Ηλ. ταχ/μείο: ypostirixi@tykoropi.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης 2020 
– Α’ ΦΑΣΗ
Σύντομη περιγραφή:
Το υπ’ όψιν έργο αφορά στην 1) αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών ύδρευσης του 
Δημοτικού δικτύου ύδρευσης σε διάφορες περιοχές της Διοικητικής Περιφέρειας του 
Δήμου Κρωπίας και συγκεκριμμένα τις περιοχές Κιτσίου, Σκάρπιζα, Χατζήρια-
Λαμπρικάς, Βιομηχανική περιοχή Κορωπίου Βάρης, και Καρελλάς εκτός των περιοχών 
που βρίσκονται σε πιθανές δασικές περιοχές 2) τοποθέτηση εκκενωτών σε διάφορα 
σημεία 3) τοποθέτηση αερεξαγωγών διπλής ενέργειας σε διάφορα σημεία των δικτύων 
για την προστασία αυτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία τους και 4) τοποθέτηση νέων 
πυροσβεστικών κρουνών (υδροστόμια Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) διαμέτρου σύνδεσης 
DN80 και 2 παροχών 2.5’’ έκαστο.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥ/75/2020

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





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3

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:
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 
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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
-
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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Απάντηση:
-

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:
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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




