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Σ ΙΚΥΩΝΙΩΝ   
  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2016 

 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.109.375,00 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ- 1ος 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ.. 

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΠ. 

7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΙΔ. & ΓΕΝ.). 

8 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

9 ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ. 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
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Σ ΙΚΥΩΝΙΩΝ   
  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2016 

 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  2.109.375,00 € (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  --ΤEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Με την παρούσα µελέτη που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «δηµόσιες Συµβάσεις Έρ-

γων Προµηθειών και Υπηρεσιών » ΦΕΚ Α΄147/08.08.2016 πρόκειται να αντικατασταθεί ο υφιστάµενος 

αγωγός νερού ύδρευσης από το υπάρχον φρεάτιο στην περιοχή του Σουλίου και να κατασκευασθεί 

µια νέα καινούργια δεξαµενή στην περιοχή θέση «Αρκούδα » Τ.Κ.  Μουλκίου απ’ όπου θα συνδεθεί 

µε τα υφιστάµενα δίκτυα για την υδροδότηση των παραλιακών περιοχών του 9ήµου Σικυωνίων. 

Η µελέτη συντάχθηκε βάσει των δεδοµένων της υδραυλικής µελέτης που εκπονήθηκε µε την τεχνι-

κή υποστήριξη του µελετητή Λάµπρου Ασηµίνα, 9ιπλ. Πολιτικού Μηχανικού, ΑΦΜ 015918106, 9ΟΥ 

Κορίνθου, Εθν.Αντιστάσεως 28, 20100 Κόρινθος (1115/10-11-2015 Σύµβαση Τεχνικής Υποστήριξης) 

Η κατασκευή του παραπάνω έργου είναι συνολικής δαπάνης:  2.109.375,00 € 

Αναλυτικότερα η δαπάνη του έργου έχει ως εξής:  

 

α) Εργασίες :€  1.553.125,63 

β) ΓΕ & ΟΕ 18% :€  279.562,61 

γ) Απρόβλεπτα 15% :€  274.903,24 

δ) Αναθεώρηση :€         1.783,52 

Για εργασίες εργολάβου :€  2.109.375,00 

Προστίθεται Φ.Π.Α. 0% :€         0.000,00 

Γενικό Σύνολο :€  2.109.375,00 

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ                          :€   2.109.375,00 
Εγκ. 36/13-12-2001 
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1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις απαιτούμενες υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις του έργου: 

«Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ  Δ . Κ .  Κ Ι Α Τ Ο Υ  

Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Λ Ι Α Κ Η Σ  Ζ Ω Ν Η Σ -  1 ο ς  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ». 

Σκοπός κατασκευής του έργου είναι η αντικατάσταση του δίκτυου τροφοδοσίας  πόσιμου νερού 

από το υφιστάμενο  πιεζοθραυστικό φρεάτιο της κτηματικής περιφερείας Τ.Κ. Σουλίου, Δ.Ε. 

Σικυωνιων, για την υδροδότηση της Δ.Κ. Κιάτου και της  παραλιακής Ζώνης. 

Ειδικότερα, αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου, Τ.Κ. Μουλκίου και 

Τ.Κ. Πασίου, καλύπτοντας τις ανάγκες μεταφοράς περίπου 300-500 m3 νερού ανά ημέρα. Θα 

κατασκευασθεί  αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού και μία κεντρική δεξαμενή κεφαλής στη θέση 

“Αρκούδα” Τ.Κ. Μουλκίου, η οποία θα συνδεθεί με τα υφιστάμενα δίκτυα για την υδροδότηση των 

παραλιακών περιοχών του Δήμου Σικυωνίων. Κατά μήκος του δικτύου -και όπου απαιτείται 

σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη- θα κατασκευαστούν πιεζοθραυστικά φρεάτια, φρεατια 

εκκένωσης κλπ.  

Παράλληλα χρήζει αναβάθμισης εξοπλισμού υπάρχουσα  Υδρευτική Γεώτρηση στη θέση Κάτω 

Κάμπος Βελίνας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η επάρκεια και η ποιότητα του νερού ύδρευσης της 

πόλης του Κιάτου και του Δ.Δ Πασίου. 

 

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τα έργα εκτείνονται στο κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων 

και πιο συγκεκριμένα εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Κρυονερίου  Σουλίου, και  

Μουλκίου. 

2.1 ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Η σημερινή κατανάλωση πόσιμου νερού στην Δ.Κ. Κιάτου είναι 230 λίτρα ανά κάτοικο και ημέρα, 

όπως προκύπτει από τις ενδείξεις των μετρητών παροχής αλλά και από την δυναμικότητα των 

υπαρχόντων γεωτρήσεων. Η κατανάλωση αυτή είναι σχετικά υψηλή για τα ελληνικά δεδομένα και 

μάλλον οφείλεται στο γεγονός, ότι μέρος του νερού χρησιμοποιείται για το πότισμα κήπων και για 

εμπορικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Στις υπόλοιπες κοινότητες η κατανάλωση νερού 

εκτιμάται σε 200 λίτρα ανά κάτοικο και ημέρα το καλοκαίρι και 150 λίτρα το χειμώνα. 

 

3 ΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 



3.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Για την οριστικοποίηση των χαράξεων των αγωγών και της μόρφωσης του δικτύου λήφθηκαν υ-

πόψη οι συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, τα στοιχεία των προ-υπαρχουσών μελετών για το 

έργο, οι απόψεις των τοπικών φορέων, οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι, η λεπτομερής τοπογραφική 

αποτύπωση που έχει γίνει και οι αναλυτικοί υδραυλικοί και αντιπληγματικοί υπολογισμοί που 

πραγματοποιήθηκαν (με διαδραστικό τρόπο).  

Για την κατασκευή των δικτύων επιλέγονται αγωγοί από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς, χρώματος 

μπλέ (HDPE CE100) διαφόρων κλάσεων και εξωτερικής διαμέτρου DN355 mm κατόπιν αναλυτικών 

υδραυλικών και αντιπληγματικών υπολογισμών. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ) 

 
Δεξαμενή Κεφάλης – Φόρτισης R-08 (Τραγάνας – Μουλκίου –Αρκούδας- Πασίου) 

Ως δεξαμενή τροφοδότησης προτείνεται η κατασκευή νέας Δεξαμενή Κεφάλης – Φόρτισης (R-08) 

όγκου τουλάχιστον 800 m3. 

4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Υπάρχει σήμερα μελέτη του έργου που θα μεταφέρει το νερό από την περιοχή των πηγών Δρίζας 

Στυμφαλίας μέχρι την υφιστάμενη δεξαμενή στην περιοχή Χούνης χωρητικότητας περίπου 150 m3.  

Η όδευση του αγωγού είναι κατά βάση παράλληλα του επαρχιακού δρόμου, από το υπάρχον 

φρεάτιο στην περιοχή του Σουλίου έως τη νέα Δεξαμενή Κεφαλής –Φόρτισης(Θέση Αρκούδα R 08) . 

Οι αγωγοί μεταφοράς νερού θα είναι σωλήνες υπογείων δικτύων ποσίμου νερού πολυαιθυλενίου 

ΡΕ 3ης γενιάς (MRS 10, PE 100 ) πιέσεων λειτουργίας ΡΝ16 bar,  ΡΝ12,5 barκαι ΡΝ10 bar και 

εξωτερικής διαμέτρου DN355 mm. 

Ο νέος κεντρικός αγωγός θα ξεκινά από το υφιστάμενο φρεάτιο στο Σούλι με αγωγό DN 355, HDPE 

100 – PN10 barκαι μήκους 927 m. Από το σημείο 03 έως το σημείο 04 το δίκτυο μήκους 452 m 

συνεχίζει με την ίδια διατομή και αλλάζει πίεση λειτουργίας σε  PN12.5 bar , ενώ έως το 

πιεζοθραυστικό φρεάτιο ΠΦ 4 (R-04 Ελαιουργείο Σουλίου) με μήκος 507 m και PN16 bar . 

Από την θέση του πιεζοθραυστικού φρεατίου ΠΦ 4 (R-04) και για διάστημα 1.013 m, έως το σημείο 

05 τα χαρακτηριστικά του αγωγού είναι DN 355 ,PN10 bar.  Από το σημείο 05 η πίεση λειτουργίας 

διαμορφώνεται σε ΡΝ12,5 bar έως το σημείο 06 (μήκος δικτύου 276 m)., ενώ από το 

προαναφερθέν σημείο έως και το πιεζοθραυστικό φρεάτιο ΠΦ 5 (R-05 ) , δηλ. για μήκος 93m, η 

πίεση αυξάνεται σε ΡΝ16 bar. 

Από το πιεζοθραυστικό ΠΦ 5 (R-05 ) το δίκτυο συνεχίζεται έως το ΠΦ 6 (R-06 Αγ. Τριάδα) με  

αγωγό DN 355 - PN10 bar και μήκους 661 m. 

Συνεχίζεται το δίκτυο διατομής DN 355,  από το πιεζοθραυστικό φρεάτιο ΠΦ 6 (R-06 Αγ. Τριάδα )  

με μήκους 931m  και έως το σημείο 07 με πίεση λειτουργίας PN10 bar. 



Από το σημείο 07 έως το σημείο 08  το δίκτυο συνεχίζει για μήκος 306 m με την ίδια διατομή με 

αλλαγή πίεσης λειτουργίας σε PN12.5 bar.  

Από το σημείο 08 αλλάζει η πίεση σε ΡΝ16 bar έως το τοπιεζοθραυστικόφρεάτιο  ΠΦ 7 (R-07 

Τζάκριζα) τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του δικτύου είναι ίδια και το μήκος διαμορφώνεται σε 264 

m. 

Στη συνέχεια, ο υπόγειος αγωγός μεταφοράς νερού συνεχίζεται από πολυαιθυλένιο ΡΕ με πίεση 

λειτουργίας ΡΝ10 bar μήκους 1189 m έως το σημείο 09, διαφοροποιείται η πίεση σε ΡΝ12,5 bar 

έως το σημείο 10, ήτοι 1540 m. Από τη θέση 10 o αγωγός καταλήγει στην νέα Δεξαμενή Κεφαλής – 

Φόρτισης Δ1 (R-08) με διατομή DN 355, με πίεση λειτουργίας ΡΝ16bar  και μήκους 229 m. Μεταξύ 

της νέας Δεξαμενής Κεφαλής - Φόρτισης Δ1 και του σημείου 09 παρεμβάλλεται πιεζοθραστικό 

φρεάτιο ΠΦ8 με σκοπό την καλύτερη εκτόνωση του δικτύου πριν τη νέα Δεξαμενή. Το δίκτυο είναι  

τηλεσκοπικό και ονομαστικής διαμέτρου Φ 355mm.  

Η νέα  Δεξαμενή Κεφαλής – Φόρτισης Δ1 (R-08) θα συνδεθεί με υφιστάμενα δίκτυα. 

Τα επιμέρους  έργα της ανωτέρω μελέτης  αποτελούνται από: 

 Κατασκευή δικτύου. 

 Κατασκευή δεξαμενής νέας  στην περιοχή Αρκούδας χωρητικότητας 800 m3 . 

 Κατασκευή Φρεατίων Αερεξαγωγών, ορθογωνικής κάτοψης, από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20, διαστάσεων, μήκους 2,50 m πλάτους 1,50 m και ύψους 1,80 m και 

τοποθέτηση των απαραίτητων σωληνώσεων, συσκευών και χαλύβδινων κατασκευών. 

 Κατασκευή Φρεατίου Εκκένωσης, ορθογωνικής κάτοψης, από οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20, διαστάσεων, μήκους 2,50 m, πλάτους 1,70 m και ύψους 1,60 m και 

τοποθέτηση των απαραίτητων σωληνώσεων και χαλύβδινων κατασκευών. 

 

Στη θέση Κάτω κάμπος Βελίνας και με γεωγραφικές συντεταγμένες:  ΕΓΣΑ ’87 : Χ=375591, 

Υ=4205261, Ζ=862 m, υπάρχει υδρευτική γεώτρηση η οποία έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί 

από το έτος 2004. 

Τα χαρακτηριστικά της γεώτρησης είναι τα εξής: 

•         Βάθος σωλήνωσης : 200m 

•         Διάμετρος Διάτρησης/Σωλήνωσης: 37cm /25cm 

•         Παροχή: 80 m3/h 

Το νερό της γεώτρησης μεταφέρεται μέσω υφιστάμενου υπόγειου αγωγού (760 m PVC Φ140 PVC, 

10Atm αρχικά στη δεξαμενή αναρρύθμισης, χωρητικότητας 250m3, στη θέση «Αστεροσκοπείο» με 

συντεταγμένες Χ=377589, Ψ=4203861 και ακολούθως (α) μέσω αγωγού (Φ355) συνολικού μήκους 

περίπου 12.950m στην κεντρική δεξαμενή ΚΙΑΤΟΥ, χωρητικότητας 3.850m3, στη θέση «Τραγάνα» 

με συντεταγμένες Χ=389032, Ψ=4206363 και (β) μέσω αγωγού (Φ250) μήκους περίπου 1.925m, 



στην δεξαμενή Τ.Κ. Πασίου, χωρητικότητας 130 m3 , στη θέση «Βαλτσέϊκα» με συντεταγμένες 

Χ=386932, Ψ=420713 

Το υφιστάμενο αντλητικό συγκρότημα της γεώτρησης δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες 

για άντληση απαιτούμενης ποσότητας νερού ύδρευσης λόγω παλαιότητας αλλά και πτώσης 

στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και αφετέρου έχει υποστεί φθορές λόγω υπερβολικής χρήσης 

και λειτουργίας με αποτέλεσμα την μειωμένη απόδοση του και καθίσταται αναγκαία η 

αντικατάστασή του. 

Επίσης κρίνεται επιβεβλημένη και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα ο οποίος φέρει παλαιό 

συμβατικό εξοπλισμό ομαλού εκινητή  και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες για έλεγχο της 

παροχής του νέου αντλητικού συγκροτήματος, ούτε στην αποτελεσματική προστασία του. 

Ο νέος ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει αυτοματισμό με χρήση μετατροπέα συχνότητας (INVERTER) 

ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος της παροχής της γεώτρησης, εξαιτίας και της 

μεταβαλλόμενης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα καθώς επίσης και να συμβάλει στην ομαλή 

λειτουργία και μεγαλύτερη απόδοση του νέου αντλητικού συγκροτήματος καθώς και την 

μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η γεώτρηση θα εξοπλισθεί με νέο αντλητικό συγκρότημα δυναμικότητας τουλάχιστον 80 m3/h, σε 

συνολικό μανομετρικό ύψος 230μέτρων προκειμένου καλυφθεί περεταίρω πιθανή περίπτωση 

περεταίρω πτώσης στάθμης άντλησης εξαιτίας νέας πιθανής λειψυδρίας αλλά και της 

υπεράντλησης από άλλες αρδευτικές Γεωτρήσεις στην ίδια περιοχή. 

 

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 

Η χάραξη του αγωγού ακολουθεί υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους ή την επαρχιακή οδό, 

τοποθετούμενος εκτός του καταστρώματος της οδού, προς την πλευρά των πρανών, σύμφωνα και 

με τα σχέδια της μελέτης. 

Το πλάτος του σκάμματος εξαρτάται από την διάμετρο και τον αριθμό των προς χρήση αγωγών 

και απεικονίζεται στον παρακάτω Πίνακα: 



Πίνακας

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ- DN

ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

mm m

1 DN 355 0,90

 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε σκάμμα πλάτους . και κατάλληλου βάθους, ούτως ώστε η άνω 

άντυγα να επικαλύπτεται κατά 1,10 m, τουλάχιστον. Σε θέσεις όπου η επιφάνεια του εδάφους 

παρουσιάζει τοπικές ανωμαλίες, ο αγωγός ακολουθεί ομαλότερη χάραξη ώστε να αποφεύγονται, 

όπου είναι δυνατόν, τοπικά χαμηλά ή υψηλά σημεία τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην 

ομαλή λειτουργία του αγωγού και απαιτούν ειδική αντιμετώπιση (αερεξαγωγοί, εκκενωτές). Οι 

σωλήνες θα εδράζονται σε στρώμα άμμου λατομείου πάχους 0,15 μ. και θα εγκιβωτισθούν με 

άμμο λατομείου, μέχρι 0,30 μ. από την άνω άντυγα. Η τελική επίχωση του σκάμματος, θα γίνει με 

θραυστό υλικό λατομείου.  

5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Για την επιλογή του υλικού των αγωγών λαμβάνονται υπόψη: 

 αντοχή υλικού στη διάβρωση  

 αντοχή του αγωγού στην πίεση  

Η επιλογή της διαμέτρου γίνεται για ταχύτητες 1,20 έως 1,80m/s 

Το προτεινόμενο είδος αγωγού είναι σωλήνας υπογείων δικτύων ποσίμου νερού από ΡΕ 3ης γενιάς 

(MRS 10, PE 100) κατά prEN 12201-2. 

Για τον αγωγό κατάθλιψης και προκειμένου να έχουμε τα περιθώρια ασφαλείας σε σχέση με την 

ονομαστική πίεση λειτουργίας προτείνουμε κατ΄ αρχήν και επιλέγουμε αγωγούς πιέσεως 

λειτουργίας PN16, PN12.5, PN10 ανάλογα με την εκάστοτε πίεση στα διάφορα τμήματα του 

δικτύου. 

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνεται με αυτογενή μετωπική συγκόλληση (ΒuttFusionWelding) ή με 

αυτογενή ηλεκτροσυγκόλληση (ElectrofusionWelding), με ειδικές συσκευές συγκόλλησης και με 

τις προδιαγραφές και τον τρόπο καλής εκτέλεσης που θα προταθούν από την κατασκευάστρια ε-

ταιρεία. 

Τα ειδικά τεμάχια θα είναι πλαστικά ή μεταλλικά και κατά περίπτωση εξαρτήματα πολλαπλών 

χρήσεων ή εξαρτήματα μόνιμης σύνδεσης, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. 



Η ισοδύναμη τραχύτητα για τους αγωγούς από πολυαιθυλένιο (περιλαμβάνει και τις τοπικές απώ-

λειες) λαμβάνεται ε=0.10 mm για όλους τους σωλήνες. 

5.3 ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΗΣ 

Τα φρεάτια πιεζόθραυσης θα αποτελούνται από δύο θαλάμους. Τον θάλαμο εισόδου του αγωγού 

και τον θάλαμο πιεζόθραυσης. Ο αγωγός θα καταλήγει στον δεύτερο θάλαμο. Ο θάλαμος εισόδου 

θα είναι διαστάσεων 2,10 X 2,10 m και εντός του, ο σωλήνας θα είναι εφοδιασμένος με δικλείδα 

απομόνωσης, άκρο με δύο ωτίδες, δικλείδα ρύθμισης πίεσης,  τεμάχιο εξάρμωσης και 

φλοτεροδικλείδα. Επίσης θα κατασκευασθεί αγωγός bypass για την περίπτωση επισκευής ή 

αλλαγής της φλοτεροδικλείδας. Το φρεάτιο πιεζόθραυσης θα είναι εφοδιασμένο με αγωγό 

υπερχείλισης.  

 

5.4 ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 

Στα ψηλά σημεία αγωγών και πάντως σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 1.000 μ. θα 

τοποθετηθούν εξαεριστικά εντός φρεατίων διαστάσεων 1,7 x 1,70 μ. Το σύστημα του εξαεριστικού 

θα περιλαμβάνει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, 

τεμάχιο/ άκρο με ωτίδες για ταχεία εξαέρωση εφοδιασμένο με δικλίδα και ΤΑΥ το οποίο συνδέεται 

με τον κεντρικό αγωγό. 

5.5ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ 

Στα χαμηλά σημεία των καταθλιπτικών αγωγών θα τοποθετηθούν διακλαδώσεις εκκένωσης από 

σωλήνες εφοδιασμένους με συρταρωτές δικλίδες. Τα φρεάτια εκκένωσης θα είναι διαστάσεων 

1,30mx 1,30m. 

5.6ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στον κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό προβλέπεται ηλεκτρονικό παροχόμετρο μέσω του οποίου 

επιτηρείται η παροχή.  

Κάθε δεξαμενή υδροδότησης έχει, ανθρωποθυρίδα επίσκεψης, χυτοσιδηρά τεμάχια βαθμίδων, 

σωλήνα υπερχείλισης, σωλήνα εξαερισμού και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης. 

Για την αναβάθμιση της υπάρχουσας γέωτρησης προβλέπεται η προμήθεια και αντικατάσταση του 

αντλητικού συγκροτήματος καθώς και του ηλεκτρικού πίνακα με νέο που θα φέρει αυτοματισμό με 

χρήση μετατροπέα συχνότητας (INVERTER) ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος της 

παροχής της γεώτρησης, εξαιτίας και της μεταβαλλόμενης στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα 

καθώς επίσης και να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία και μεγαλύτερη απόδοση του νέου 

αντλητικού συγκροτήματος καθώς και την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 

5.6.1 Υποβρύχια Αντλία 



Συγκεκριμένα, η Υποβρύχια αντλία θα είναι πολυβάθμια μικτής ροής, συζευγμένη απευθείας με 

υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και η συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγησή της γίνεται πολύ απλά. Η εξωτερική ονομαστική διάμετρος της αντλίας δεν 

ξεπερνάει τις 8’’. Στο σημείο λειτουργίας θα παρουσιάζει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:  

Q = 80m3/h@ Η=230m και 

Ps = 125Ηρ  (απποροφούμενη ισχύς  στο σημείο λειτουργίας)  

Βαθμός Απόδοσης : τουλάχιστον 75% 

Βάθος τοποθέτησης: 200μ. 

Τα σώματα των βαθμίδων είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 304. Οι πτερωτές είναι 

κατασκευασμένες επίσης από ανοξείδωτο ατσάλι 304και είναι μικτής ροής, κλειστού τύπου με τα 

πτερύγια να είναι  ζυγοσταθμισμένα για λειτουργία χωρίς τριβές. 

Η στήριξη των πτερωτών στον άξονα γίνεται, με κωνικά δαχτυλίδια, εκμηδενίζοντας έτσι τις 

συνήθεις υδραυλικές μεταθέσεις. Ο άξονας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 

στιλβωμένος, Φ25 mm, απόλυτα ευθυγραμμισμένος χωρίς εγκοπές, έτσι ώστε να μην εξασθενεί η 

αντοχή του. 

Τα έδρανα είναι υδρολίπαντα από ειδικό λάστιχο και δεν απαιτούν καμία συντήρηση. 

Στην αναρρόφηση υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο φίλτρο που εμποδίζει την είσοδο 

επιβλαβών αιωρημάτων. Τα ανοίγματα του είναι τέτοια ώστε η συνολική του επιφάνεια να 

υπερβαίνει το τετραπλάσιο της διατομής αναρροφήσεως της αντλίας. 

Το κόμπλερ (σύνδεσμος κινητήρα – αντλίας) συντελεί στην απόλυτη ευθυγράμμιση των δυο μερών 

και στην εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση τους, είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι διαστάσεις 

είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ.  

Οι προφυλακτήρες καλωδίου θα κατασκευασμένοι από ανοξείδωτη λαμαρίνα και προστατεύουν τα 

καλώδια τροφοδοσίας του κινητήρα από οποιαδήποτε ζημιά κατά την τοποθέτηση. 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής στο πάνω μέρος της κατάθλιψης θα είναι κατασκευασμένη από 

ανοξειδοτο ατσάλι,  με διάμετρο ανάλογη της παροχής των αντλιών, διαμέσου αυτής γίνεται η 

σύνδεση με τους σωλήνες κατάθλιψης με σχεδιασμό τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει εύκολο κλείσιμο 

και μικρές απώλειες. Η γλώσσα της βαλβίδας είναι ανοξείδωτη με κατάλληλο ελατήριο για την 

επαναφορά της. 

5.6.2 Υποβρύχιος Κινητήρας 

Ο Υποβρύχιος κινητήρας θα είναι Ευρωπαϊκού Εργοστασίου, ασύγχρονος  βραχυκυκλωμένου 

δρομέα  κατά τα πρότυπα ΝΕΜΑ και VDE, κατάλληλος για λειτουργία 380-400-415 V – 50 HZ, 

υδρόψυκτος με στεγανή χάλκινη επισκευάσιμη περιέλιξη. Το εξωτερικό περίβλημα του κινητήρα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.Ο άξονας του κινητήρα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, και στην 

έξοδο φέρει μηχανισμό (στυπιοθλίπτη)   που απαγορεύει την είσοδο της άμμου και την 



απομακρύνει. Η ισχύς του κινητήρα, είναι 10% παραπάνω από την αποροφούμενη ισχύ στο σημείο 

λειτουργίας.  

Το αξονικό φορτίο που δημιουργείται από την αντλία απορροφάται από ένα ενισχυμένο ωστικό 

έδρανο (θρως) με αντιτριβικά ταλαντευόμενα πέλματα. 

Ένα ελαστικό διάφραγμα στο κάτω μέρος του μοτέρ αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις της πίεσης του 

νερού ψύξης καθώς ζεσταίνεται στην διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα. Ο άξονας του 

ρότορα, είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. Η ψύξη και η λίπανση του 

κινητήρα επιτυγχάνεται μέσω μείγματος καθαρού ύδατος και ψυκτικού υγρού. 

5.6.3 Ηλεκτρικός Πίνακας 

Ο ηλεκτρικός πίνακας που θα τοποθετηθεί εντός του οικίσκου θα είναι τύπου κλειστού ερμαρίου, 

εσωτερικού χώρου, κατάλληλος για σωστή τοποθέτηση στον μελετημένο χώρο του αντλιοστασίου, 

κατασκευασμένος από διαμορφωμένη λαμαρίνα (D.K.P), πάχους 2 χιλιοστών, βαθμού προστασίας 

ΙΡ54, και επισκέψιμος από εμπρός μέσω πόρτας και κλείθρου ασφαλείας και πληροί τους 

κανονισμούς της ΔΕΗ. Εσωτερικά και εξωτερικά είναι βαμένος με κατάλληλο αντισκωρικό χρώμα. 

Τα όργανα ελέγχου και ένδειξης βρίσκονται τοποθετημένα στην μπροστινή επιφάνεια του πίνακα, 

καθώς και οι πινακίδες που αναγράφουν την ονομασία του κάθε οργάνου. Ο ηλεκτρικός πίνακας 

θα φέρει όλους τους αυτοματισμούς που απαιτούνται, θα διαθέτει σύστημα διόρθωσης 

συνημητόνου και αντικεραυνικής προαστασίας. 

Μέσα στον πίνακα θα τοποθετηθεί ένας Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα 

(INVERTER), επώνυμου οίκου ονομαστικής τάσης 400VAC και ισχύος τουλάχιστον 110Kw, με 

μικροεπεξεργαστή 16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με vectorcontrol και τα ανάλογα 

πιστοποιητικά. 

O ρυθμιστής να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική ισχύς εξόδου 110 kW / 150ΗΡ. 

• Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 220 Α. 

• Δυνατότητα υπερφόρτωσης στο 120% του ονομαστικού ρεύματος για 1 λεπτό και με ροπή 

εκκίνησης 160% σε χαμηλή ταχύτητα . 

• Συχνότητα εξόδου μέχρι 400 Hz 

• Ενσωματωμένο PLC με 10KSteps μνήμη προγράμματος και γλώσσα προγραμματισμού 

Ladder. 

• Ενσωματωμένο realTimeClock. 

• Δυνατότητα ελέγχου πολλών αντλιών (μέχρι 8 αντλίες) με χρήση έτοιμων ενσωματωμένων 

ρουτίνων ελέγχου (όπως καθορισμένου χρόνου, καθορισμένης ποσότητας και κυκλικής 

εναλλαγής) 

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 40οC χωρίς να περιορίζεται η ισχύς χαμηλότερα από 

την ονομαστική (derating). Για θερμοκρασία υψηλότερη των 40οC και μέχρι 60οC, ο ρυθμιστής 



στροφών να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μειώνοντας 2% της ισχύος του για κάθε 1οC αύξηση 

της θερμοκρασίας . 

• Ενσωματωμένο DC Choke. 

• Ενσωματωμένη λειτουργία SafeStop σύμφωνα με τα ENISO 13849-1 και 

IEC62061/IEC61508Standards. 

• 2 προκαθορισμένες είσοδοι Safety (STO) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ENISO 

13849-1 Cat. 3/PL, IEC62061/IEC61508 SILCL 2 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές 

που πληρούν τα πρότυπα ENISO 13846-1 PLdκαι IEC62061/IEC61508 SIL 2. 

• Προκαθορισμένη είσοδος δεξιόστροφης κίνησης και είσοδος αριστερόστροφης κίνησης. 

• Οκτώ ελεύθερα προγραμματιζόμενες είσοδοι εκτός των τριών προκαθορισμένων εισόδων 

(Safety,Forward ,Reverse) μια εκ των οποίων θα μπορεί να είναι είσοδος παλμών υψηλής 

ταχύτητας 100ΚHz. 

• Μία ψηφιακή έξοδος παλμών 

• Τρεις ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι, εκ των οποίων δυο έξοδοι επαφών ρελέκαι 

μια μεταγωγική έξοδος ρελέ. 

• Τρεις αναλογικές είσοδοι, εκ των οποίων δύο είσοδοι ρεύματος 0…20mAή 4…20mA ή τάσης 

0…10V και μια τάσης 0….10V 

• Δυο αναλογικές έξοδοι, εκ των οποίων μια έξοδος ρεύματος 4…20mA και μια  τάσης 

0…10Vή -10…+10V. 

• Nαδιαθέτειλειτουργίεςspeed search,energy saving control, PID control, auto tuning  

• Ενσωματωμένηλειτουργίαsensorless vector control  

• ΕνσωματωμένοςέλεγχοςPIDControlμελειτουργίαSleepMode . 

• Ενσωματωμένεςθύρες RS – 485 MODBUS καιBACnet. 

• Δυνατότητα σύνδεσης καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων. 

• Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επικοινωνίας PROFIBUS-DP ,MODBUSTCP/IP, 

ETHERNETIP,DEVICENET και CANopenκαθώς και καρτών ανάδρασης από παλμογεννήτρια . 

• Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας 

ISO9001,έγκριση CE και ο ρυθμιστής στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με τα 

Standards ΕΝ61800-3,EN 61800-5-1, EN61000-3-2 και ΕΝ61000-3-12, UL, cUL, C-Tick, Gost/EAC. 

• Ο ρυθμιστής στροφών θα πληροί τα πρότυπα IEC60721-3-3 Class 3C2και Class 3S2 κατά τη 

λειτουργία του ενώ θα είναι συμβατός με τα πρότυπα IEC 60068-2-6 για αντοχή σε δονήσεις και 

IEC 60068-2-27 για κρούση. 

Για την προστασία του συγκροτήματος αλλά και του δικτύου, ο ηλεκτρικός πίνακας εκτός των 

βασικών προστασιών θα παρέχει πρόσθετες προστασίες από: 



• Προστασία από υψηλή πίεση  

• Προστασία από ξηρή λειτουργία και σπηλαίωση 

• Ένδειξη λειτουργίας αντλίας εκτός καμπύλης λειτουργίας 

• Λειτουργία ομαλής αύξησης πίεσης   

  Όλα τα ανωτέρω θα φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής τους θα είναι πιστοποιημένος με 

ISO9001 και ISO14001. 

  Για την τελική έγκριση, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις γραφικές 

παραστάσεις λειτουργίας με inverter στα προκαθορισμένα  σημεία λειτουργίας του συστήματος  

  Όλος ο εξοπλισμός θα είναι Ευρωπαϊκού οίκου και Ευρωπαϊκού εργοστασίου κατασκευής και θα 

καλύπτεται από 2ετή εγγύηση του κατασκευαστή. 

 Το σύστημα τροφοδοσίας θα  πρέπει να πληροί  κατά ελάχιστο τα κάτωθι: 

- Υδραυλικό βαθμό απόδοσης στο  πεδίο  λειτουργίας άνω του 75%. 

- Συνολικό βαθμό απόδοσης (αντλία + κινητήρας) στο πεδίο λειτουργίας 66% και άνω. 

- Αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού  30ºC. 

 

5.6.4 Συγκρότημα 

Προστασία από υψηλή πίεση  

 Ο ελεγκτής του ηλεκτρικού πίνακα θα ρυθμιστεί έτσι ώστε σε περίπτωση όπου η πίεση στο δίκτυο 

κατάθλιψης υπερβεί τα 10 bar θα θέτει  εκτός λειτουργίας το συγκρότημα.  

Η επανάταξη θα γίνεται αυτόματα όταν η πίεση στον συλλέκτη κατάθλιψης  πέσει κάτω από τα 10 

bar. 

 Τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις θα μπορούν να γίνουν επί τόπου χωρίς τη χρήση ειδικού 

εξοπλισμού. 

Προστασία από ξηρή λειτουργία 

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, το συγκρότημα θα προστατεύεται από ξηρά 

λειτουργία και με τους 2 κάτωθι τρόπους: 

• Εντός της γεώτρησης θα εγκατασταθεί αναλογικό αισθητήριο στάθμης με εύρος μέτρησης 

τουλάχιστον 0-16bar. Το αισθητήριο στάθμης θα δίνει ένδειξη της στάθμης νερού της γεώτρησης 

στον ελεγκτή του πίνακα. Σε περίπτωση όπου η στάθμη νερού της γεώτρησης πέσει κάτω από τα 

200m, ο ελεγκτής θα μειώνει αναλογικά τις στροφές των αντλιών από το 100% (50Hz) στο 80% 

(40Hz) έως ότου η στάθμη νερού στη γεώτρηση φτάσει στα 230m. Εάν η στάθμη πέσει κάτω από 

τα 230m ο ελεγκτής  θα θέτει εκτός λειτουργίας το συγκρότημα. Η επανάταξη θα γίνεται αυτόματα 

μετά από χρονικό διάστημα 300sec και όταν η στάθμη νερού  υπερβεί τα 230m. 



• Ο  μετατροπέας συχνότητας θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπος, ώστε και αυτός να προστατεύει 

την αντλία που ελέγχει, από ξηρά λειτουργία. Η παράμετρος που θα ελέγχει ο μετατροπέας 

συχνότητας  είναι το φορτίο του κινητήρα στις μέγιστες στροφές λειτουργίας 

Ένδειξη λειτουργίας αντλίας εκτός καμπύλης λειτουργίας 

 Ο ελεγκτής θα έχει στη μνήμη του  δεδομένα από τη καμπύλη λειτουργίας της αντλίας, ώστε σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτή λειτουργεί εκτός καμπύλης λειτουργίας να 

προειδοποιεί τον χρήστη.  

 Τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις  θα μπορούν να γίνουν επί τόπου. 

 

Λειτουργία ομαλής αύξησης πίεσης 

 Στις περιπτώσεις πλήρωσης των δικτύων ή μετά από επισκευές τους όπου η στατική πίεση των 

δικτύων  έχει πέσει πολύ, ο ελεγκτής θα μπαίνει σε λειτουργία ομαλής αύξησης πίεσης. Με αυτό 

τον τρόπο θα μειώνονται κατά πολύ οι πιθανότητες για υδραυλικό πλήγμα και λειτουργία της 

αντλίας με σπηλαίωση. 

Τρόπος λειτουργίας: 

  Στη περίπτωση όπου ο ελεγκτής μετά την εκκίνηση, αντιληφθεί πολύ χαμηλή πίεση στην 

κατάθλιψη των αντλιών,  θα θέσει σε λειτουργία την αντλία σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών  

έως ότου περάσει ένα χρονικό διάστημα όπου έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται για να γεμίσει το 

δίκτυο κατάθλιψης (π.χ. 600 sec)  ή εάν υπερβεί ένα ελάχιστο όριο πού έχει οριστεί σαν  ελάχιστη 

πίεση ( π.χ. για κάθε συγκρότημα μπορεί να είναι το γεωδετικό που υπάρχει, ή το ελάχιστο 

μανομετρικό που μπορεί να λειτουργήσει ο εκάστοτε τύπος αντλίας). Εάν κάποιο από αυτά τα 2 

όρια ικανοποιηθούν, τότε  το συγκρότημα θα λειτουργήσει σε μία ξεχωριστή ράμπα ανόδου έως 

ότου η πίεση φτάσει στο επιθυμητό σημείο λειτουργίας.  

Τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις ταχύτητας, πίεσης, χρονικού διαστήματος και κλίσης της ράμπας θα 

μπορούν να γίνουν επί τόπου. 

 

5.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

Ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας του αντλητικού συγκροτήματος με τρεις αγωγούς E1VV-S ( 

αντίστοιχο ΝΥΥ) διατομής 1x95mm2 για το τμήμα μεταξύ της γεώτρησης και του πίνακα καθώς η 

στεγανή σύνδεση μέσω στεγανού κιβωτίου με ρητίνη. 

 

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΟΩΝ 

 Για την εκτέλεση και επίλυση των υδραυλικών  υπολογισμών (γενικά δεδομένα υπολογισμού) έ-

γινε χρήση του προγράμματος WATERGEMS (calculationoptions).Οι κόμβοι των δικτύων είναι  κα-

ταχωρημένοι σε τοπογραφικά σημεία ούτως ώστε να είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός των 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

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

ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 10.870,851 m3

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

ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 2.717,712 m3

3 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΝΑΥΔΡ 5.07 4.454,873 m3

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

ΝΑΥΔΡ 5.05.02 6.039,364 m3

5 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

ΝΑΥΔΡ 4.09.02 7.549,205 m2

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

ΝΑΥΔΡ 3.12 1.000,006 m

7 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΝΑΥΔΡ 7.06 1.533,157 m2

8 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΝΑΥΔΡ 3.17 541,098 m3

9 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΑΥΔΡ 3.18.01 135,279 m3

10 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα ΝΑΥΔΡ 5.09.01 66,6610 m3

11 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου ΝΑΥΔΡ 5.09.02 16,6711 m3

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

ΝΑΥΔΡ 5.04 50,0012 m3

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 13,3313 m3

2 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΥΔΡ 9.10.04 8,6514 m3

3 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΝΑΥΔΡ 9.10.05 215,6115 m3

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

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 167,7016 m3

5 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΑΥΔΡ 9.01 2.100,0017 m2

6 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΝΑΥΔΡ 9.26 28.956,8018 kg

7 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο
ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται
σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

ΝΑΥΔΡ 10.10.03 2.100,0019 m2

8 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm

ΝΑΥΔΡ
12.01.01.06

3,0020 m

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ

1 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.16

4.721,0021 m

2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 12,5 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.36

2.574,0022 m

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 16 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.56

1.093,0023 m
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4 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου -ονομαστικής πίεσης 16 atm,ονομαστικής
διαμέτρου DN 350 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.12.09

7,0024 ΤΕΜ

5 Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. Ονομαστικής πίεσης 10 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN
350 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.01.09ΣΧ2

2,0025 τεμ.

6 Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. Ονομαστικής πίεσης 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN
350 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.01.09ΣΧ1

4,0026 τεμ.

7 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονομαστικής πίεσης 16 atm,ονομαστικής διαμέτρου
DN 350  mm.

ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.13.09ΣΧ2

6,0027 ΤΕΜ

8 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου
DN 350 mm.

ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.01.09ΣΧ3

7,0028 ΤΕΜ

9 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm

ΝΑΥΔΡ
13.03.01.03

8,0029 ΤΕΜ

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

ΝΑΥΔΡ
13.03.03.03

6,0030 ΤΕΜ

11 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 114,30 mm και πάχους 3,6 mm ΝΕΤΥΔΡ
12.15.01ΣΧ

45,0031 μμ 

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

ΝΑΥΔΡ
13.10.02.03

6,0032 ΤΕΜ

13 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

ΝΑΥΔΡ
13.10.01.03

5,0033 ΤΕΜ

14 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN150mm, PN 10 at ΝΕΤΥΔΡ
13.16.02ΣΧ2

1,0034 ΤΕΜ

15 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN200mm, PN 10 at ΝΕΤΥΔΡ
13.16.02ΣΧ1

1,0035 ΤΕΜ

16 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN300mm, PN 10 at ΝΕΤΥΔΡ
13.16.02ΣΧ3

1,0036 ΤΕΜ

17 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

ΝΑΥΔΡ 12.17.01 5.300,0037 kg

18 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 350
mm

ΝΕΤΥΔΡ
13.15.02.11ΣΧ

6,0038 ΤΕΜ

19 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΝΑΥΔΡ 11.01.02 1.956,0039 kg

20 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΝΑΥΔΡ 11.03 1.350,0040 kg

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής Διάταξη μέτρησης στάθμης, αποτελούμενη από
αισθητήριο πίεσης, όργανο αξιολόγησης και καταγραφικό όργανο

ΝΑΥΔΡ 13.22.03 1,0041 ΤΕΜ

2 Φωτοβολταϊκό στοιχείο τροφοδοσίας διατάξεων αυτοματισμού ύδρευση ΝΕΤΠΡΣ
Η09.2.12.ΣΧ1

1,0042 ΤΕΜ

3 Αλεξικέραυνο - Γειώσεις Δεξαμενής ΗΛΜ 45ΣΧ5 1,0043 τεμ.

4 Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 125 ΗΡ, παροχής 80-90 m3/h και
μανομετρικού 230 m.

ΗΛΜ 80ΣΧ5 1,0044 ΤΕΜ

5 Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας υποβρύχιας αντλίας με μετατροπέα συχνότητας
(inverter), πλήρης αυτοματισμών.

ΑΤΗΕ
8841.160.8ΣΧ

1,0045 ΤΕΜ

6 Καλώδιο ΝΥΥ αντίστοιχο 1Χ95 τ.χ. ΑΤΗΕ 8773.1ΣΧ 610,0046 m

Σελίδα 2 από 3





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΡΓΟ:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2016

Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

1

ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01

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 m3

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

DN355: 
(4.721,00+2.574,00+1093,00)*0,90*1,80 
=13.588,56 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΣΥΝΟΛΟ: 13.588,56*80%= 10.870,85 m3

10.870,85

2

ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01

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

m3

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

DN355: 
(4.721,00+2.574,00+1.093,00)*0,90*1,80 
=13.588,56 m3 

ΣΥΝΟΛΟ: 13.588,56*20%= 2.717,71 m3

2.717,71

3

ΝΑΥΔΡ 5.07
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου

m3

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

DN355: 
(4.721,00+2.574,00+1.093,00)*(0,90*0,70-0,0989)
=4.454,87 m3 

4.454,87

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ- 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

4

ΝΑΥΔΡ 5.05.02

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

m3

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

DN355: 
(4.721,00+2.574,00+1.093,00)*0,90*(1,80-0,70-0,30) = 6.039,36 m3 

6.039,36

5

ΝΑΥΔΡ 4.09
Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

m2

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

DN355: 
(4.721,00+2.574,00+1.093,00)*0,90 = 7.549,2 m2 

7.549,20



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

6

ΝΑΥΔΡ 3.12

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ. m KAT' EKTIMHΣΗ 0,00

7

ΝΑΥΔΡ 7.06
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 
μεταλλικά πετάσματα

m2

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ- ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ

ΣΕ ΒΑΘΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ  2,5 m 1.533,15
8 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ: 6*8,00*3,00*2,50=360,00 m3
7 ΦΡΕΑΤΙΑ : *1,70*1,70*1,80=36,41 m3
1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 1*1,30*1,30*1,30=2,195 m3
ΔΕΞΑΜΕΝΗ: (10,60+1,00+0,80)*(20,60+1,00+0,80)=277,76 m3

ΣΥΝΟΛΟ: 0,80*(360,00+36,41+2,195+277,76)=541,09 m3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ: 12,4*22,4*0,3=83,33 m3

ΣΥΝΟΛΟ: 0,80*83,33= 66,66 m3

11 ΝΑΥΔΡ 5.09.02

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά 
υλικά λατομείου m3 ΩΣ ΑΡΘΡΟ 13 20% ΘΡ.ΥΛΙΚΑ 0,2*83,33= 16,67 m3 16,67

12 ΝΑΥΔΡ 5.04

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης m3

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ, ΚΑΤ΄ΕΚΤΙΜΗΣΗ 50,00

Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

13 ΝΑΥΔΡ 9.10.03

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 m3

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

6 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ: 6*(0,229 m2*2,1m+0,6m2*2,9)= 
6*(0,482+1,74)= 6*2,222 m3= 13,33m3

ΣΥΝΟΛΟ: 13,33 m3 13,33

0,20*(360,00+36,41+2,195+277,76)=135,27 m3

8

ΝΑΥΔΡ 3.17
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

m3

ΑΠΌ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & 
ΠΙΝΑΚΕΣ 80% Γ-Η

541,09

m3 66,66

ΝΑΥΔΡ 3.18.019

135,27

Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά 
αμμοχάλικα

ΑΠΌ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & 
ΠΙΝΑΚΕΣ 80% Γ-Η

2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΩΣ ΑΡΘΡΟ 11 20% ΒΡ.

m3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών (μόνον με 
κρουστικό εξοπλισμό)

ΝΑΥΔΡ 5.09.0110



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

7 ΦΡΕΑΤΙΑ :7*0,62 m2*1,7 m=7,38m3
1 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ: ΒΑΣΗ: 1*0,26m2*1,3m= 1,01m3   
                                     
                                        ΣΩΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Α2:
                                        1*0,513m2*0,51m=0,26 m3

ΣΥΝΟΛΟ: (7,38+1,01+0,26)=8,65m3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ: 
2*1,60*1,60*0,70+10,60*20,60*0,40+2*0,40*0,40*4+10,00*0,30*2*
4,00+20,60*0,30*2*4+10,60*20,60*0,16+4*0,25*0,60*4,80+3*0,25*
0,60*6,40=206,34 m3

7 ΦΡΕΑΤΙΑ: 7*2*0,368*1,8= 9,27 m3

ΣΥΝΟΛΟ: (206,34+9,27)= 215,61 m3

16 ΝΑΥΔΡ 9.10.06

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 m3

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

6 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ: 
6*(1,03*1,6+11,56+0,19)+6*(5,46*2,3+2)= 
6*(13,40+14,55)=6*27,95= 167,7 m3

ΣΥΝΟΛΟ: 167,7m3 167,70

ΔΕΞΑΜΕΝΗ: 
(20,60*2+10,60*2)*0,40+2*10,60*4,00+2*10,00*4,00+2*20,00*4,00
+2*20,60*4,00+4*0,40*2*4+4*0,60*2*4,80+3*0,60*2*6,40+10,00*2
0,00=773,44 m2
6 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ: 6*145 m2/ΦΡΕΑΤΙΟ=1.160,00 m2
8 ΦΡΕΑΤΙΑ: 8*20,00 m2/ΦΡΕΑΤΙΟ=160,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ: 2.093,44 m2

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

m3

m3

8,65

 ΑΠΌ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

15 ΝΑΥΔΡ 9.10.05

m2

215,61

2.100,0017

ΝΑΥΔΡ 9.01
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών

ΝΑΥΔΡ 9.10.04

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

14



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

2.100,00

1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ: 1*2,1m= 2,1m

ΣΥΝΟΛΟ: 2,1 m

28.956,8018

ΝΑΥΔΡ 9.26

3,00

(8,65+215,61+137,70)*80,00 kg/m3=

2.100,00

ΑΠΟ ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 17-19

ΩΣ ΑΡΘΡΟ 20

m
ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ
20 ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916 Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής 
διαμέτρου D800 mm

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων

kg

19 ΝΑΥΔΡ 10.10.03

Στεγανοποιητικές επαλείψεις και 
επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό 
τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης 
επιφανειών σκυροδέματος που 
υπόκεινται σε μικρού εύρους 
ρηγμάτωση και μετακινήσεις, 
κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για 
επαφή με πόσιμο νερό.

m2



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

21 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.16

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 
10 atm m

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

927,00+1013,00+
661,00+931,00+1189,00= 4.721,00 m 4.721,00

22 ΝΑΥΔΡ 12.14.01.36

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 
12,5 atm m

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

452,00+276,00+306,00+359,00+1181,00= 2.574,00 m 2.574,00

23 ΝΑΥΔ 12.14.01.56

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 
16 atm m

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

507,00+93,00+264,00+229,00= 1.093,00 m 1.093,00

 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ:6  τεμ.
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1 : 1  τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ : 8+1= 9 τεμ.

25
ΝΕΤΥΔΡ 

Ν/13.03.01.09ΣΧ2

Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. 
Ονομαστικής πίεσης 10 atm, 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 
mm τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ (ΠΦ3, ΠΦ6): 2 τεμ. 

ΣΥΝΟΛΟ: 2 τεμ. 2,00

3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ

τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

9,00

ΝΕΤΥΔΡ Ν/13.12.0924

Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού 
θαλάμου -ονομαστικής πίεσης 16 
atm,ονομαστικής διαμέτρου DN 

350 mm



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

26
ΝΕΤΥΔΡ 

Ν/13.03.01.09ΣΧ1

Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. 
Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 
mm τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ( ΠΦ4, ΠΦ5, ΠΦ7, ΠΦ8): 4 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 4 τεμ. 4,00

27
ΝΕΤΥΔΡ 

Ν/13.03.13.09ΣΧ2

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
Ονομαστικής πίεσης 16 
atm,ονομαστικής διαμέτρου DN 
350  mm. τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ (  ΠΦ4, ΠΦ5, ΠΦ7, ΠΦ8): 5 τεμ.
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1: 1 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 5+1=6 τεμ. 6,00

28
ΝΕΤΥΔΡ 

Ν/13.03.01.09ΣΧ3

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ονομαστικής πίεσης 10 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 350 
mm. τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ (ΠΦ3 έως και το ΠΦ7): 7 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 7 τεμ. 7,00

29

ΝΑΥΔΡ 13.03.01.03

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 
atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 

100 mm

τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ (ΠΦ3 έως και το ΠΦ7):5 τεμ.
ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ 
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ DN 355: 3 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ:5+3=8τεμ. 8,00

30 ΝΑΥΔΡ 13.03.03.03

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

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΦ8: 1 τεμ.
ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ 
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ DN 355: 4 τεμ.
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ  DN355: 1 
τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 1+4+1= 6 τεμ. 6,00

31 ΝΕΤΥΔΡ 12.15.01ΣΧ

Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 
εξωτερικής διαμέτρου 114,30 mm 
και πάχους 3,6 mm μμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

6ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ: 6*7 μμ/ ΦΡΕΑΤΙΟ= 42 μμ

45,00

32 ΝΑΥΔΡ 13.10.02.03

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

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ 
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ DN 355: 6 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 6 τεμ. 6,00



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

33 ΝΑΥΔΡ 13.10.01.03

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

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ 
ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ DN 355: 5 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 5 τεμ. 5,00

34 ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ2

Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου 
ελαστικής εμφράξεως DN150mm, 
PN 10 at τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1 : 1  τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ:1 τεμ. 1,00

35 ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ1

Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου 
ελαστικής εμφράξεως DN200mm, 
PN 10 at τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1 : 1  τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ:1 τεμ. 1,00

36 ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ3

Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου 
ελαστικής εμφράξεως DN300mm, 
PN 10 at τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1 : 1  τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ:1 τεμ. 1,00

37 ΝΑΥΔΡ 12.17.01

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από 
ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, 
ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων 
των τύπων (μονής ή διπλής 
φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή 
διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), 
μεγεθών (οποιασδήποτε 
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων 
πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική 
και εξωτερική προστασία ενός από 
τους τύπους που καθορίζονται στα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ 
ΕΝ 681-1 kg

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑΥ 3 ΦΛΑΝΤΖΩΝ: 
8*93,00 = 744,00 kg 
ΑΡΡΕΝ ΑΚΡΟ ΜΕ ΔΥΟ ΦΛΑΝΤΖΕΣ: 
 20*10,00+44*55,00= 2.620,00 kg 
ΑΡΡΕΝ ΑΚΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ: 
7*8,00+12*50,00 = 656,00 kg 
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ: 
7*12,1+32*34,6 = 1.191,9kg 

ΣΥΝΟΛΟ: 
744,00+2.620,00+656,00+1.191,9 = 5.211,9 kg 5.300,00

38 ΝΕΤΥΔΡ 13.15.02.11ΣΧ

Χαλύβδινες εξαρμώσεις 
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 
mm τεμ

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

6 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ: 6*1 τεμ./ΦΡΕΑΤΙΟ= 6 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 6 τεμ. 6,00

39 ΝΑΥΔΡ 11.01.02

Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron) kg

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

6 ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΑ: 6*3 καλύμματα/ΦΡΕΑΤΙΟ*47kg/ κάλυμμα=846 
kg

7 ΦΡΕΑΤΙΑ: 7*154 kg/ κάλυμμα=1.078 kg
1 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ: 1*32 kg/ κάλυμμα =32 kg

ΣΥΝΟΛΟ: (846+1.078+32)= 1.956 kg 1.956,00



Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

7 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟ: 8*7*5,5 kg/ΒΑΘΜΙΔΑ=308,00 kg
16 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ: 16*5,50 kg/ΒΑΘΜΙΔΑ=                     
88,00 kg
28 ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΠΙΕΖΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ: 28*6*5,50 kg=924,00 
kg

ΣΥΝΟΛΟ: 1.320,00 kg

Α/Α 
ΤΙΜ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

41 ΝΑΥΔΡ 13.22.03

Διατάξεις μέτρησης στάθμης 
δεξαμενής Διάταξη μέτρησης 
στάθμης, αποτελούμενη από 
αισθητήριο πίεσης, όργανο 
αξιολόγησης και καταγραφικό 
όργανο τεμ

ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1: 1 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 1 τεμ.
1,00

42 ΝΕΤΠΡΣ Η09.2.12.ΣΧ1

Φωτοβολταϊκό στοιχείο 
τροφοδοσίας διατάξεων 
αυτοματισμού ύδρευση τεμ

ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1: 1 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ: 1 τεμ.
1,00

43 ΗΛΜ 45ΣΧ5 Αλεξικέραυνο - Γειώσεις Δεξαμενής τεμ

ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ1: 1 τεμ.

ΣΥΝΟΛΟ:  1 τεμ. 1,00

44 ΗΛΜ 80ΣΧ5

Προμήθεια και τοποθέτηση 
υποβρύχιας αντλίας 125 ΗΡ, 
παροχής 80-90 m3/h και 
μανομετρικού 230 m. τεμ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΕΛΙΝΑΣ: 1 τεμ. 1,00

ΝΑΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο kg

1.350,00

40

4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
YΔΡΕΥΣΗΣ– ΑΠΟΧΕTΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΘν. Αντίστασης29, Τ.Κ. 20200, Κιάτο

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Κ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ-1ος ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ. Μελέτης : 1/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

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

1 ΝΑΥΔΡ
3.10.02.01

10.870,85 8,25 89.684,511 m3ΥΔΡ 6081.1

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

2 ΝΑΥΔΡ
3.11.02.01

2.717,71 26,45 71.883,432 m3ΥΔΡ 6082.1

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο προελεύσεως λατομείου

3 ΝΑΥΔΡ 5.07 4.454,87 19,36 86.246,283 m3ΥΔΡ 6069

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

4 ΝΑΥΔΡ 5.05.02 6.039,36 19,36 116.922,014 m3ΥΔΡ 6068

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 10
cm

5 ΝΑΥΔΡ 4.09.02 7.549,20 18,00 135.885,605 m2ΝΟΔΟ 4521Β

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

6 ΝΑΥΔΡ 3.12 1.000,00 15,00 15.000,006 mΥΔΡ 6087

Αντιστηρίξεις παρειών
χάνδακος με μεταλλικά
πετάσματα

7 ΝΑΥΔΡ 7.06 1.533,15 33,60 51.513,847 m2ΥΔΡ 6103

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

8 ΝΑΥΔΡ 3.17 541,09 2,00 1.082,188 m3ΥΔΡ 6054

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων σε έδαφος βραχώδες
χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
(μόνον με κρουστικό
εξοπλισμό)

9 ΝΑΥΔΡ 3.18.01 135,27 25,95 3.510,269 m3ΥΔΡ 6055

Εξυγιαντικές στρώσεις με
αμμοχαλικώδη υλικά, με
φυσικά αμμοχάλικα

10 ΝΑΥΔΡ 5.09.01 66,66 5,45 363,3010 m3ΥΔΡ 6067

Εξυγιαντικές στρώσεις με
αμμοχαλικώδη υλικά, με
θραυστά υλικά λατομείου

11 ΝΑΥΔΡ 5.09.02 16,67 18,36 306,0611 m3ΥΔΡ 6067

Σε μεταφορά 572.397,47

Σελίδα 1 από 5



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 572.397,47

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

12 ΝΑΥΔΡ 5.04 50,00 1,50 75,0012 m3ΥΔΡ 6067

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 572.472,47572.472,47

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

1 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 13,33 75,00 999,7513 m3ΥΔΡ 6326

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

2 ΝΑΥΔΡ 9.10.04 8,65 80,00 692,0014 m3ΥΔΡ 6327

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

3 ΝΑΥΔΡ 9.10.05 215,61 85,00 18.326,8515 m3ΥΔΡ 6329

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

4 ΝΑΥΔΡ 9.10.06 167,70 90,00 15.093,0016 m3ΥΔΡ 6329

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

5 ΝΑΥΔΡ 9.01 2.100,00 8,00 16.800,0017 m2ΥΔΡ 6301

Προμήθεια και τοποθέτηση
σιδηρού οπλισμού
σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

6 ΝΑΥΔΡ 9.26 28.956,80 0,95 27.508,9618 kgΥΔΡ 6311

Στεγανοποιητικές επαλείψεις
και επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέματος Εύκαμπτο
ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα
υγρομόνωσης επιφανειών
σκυροδέματος που υπόκεινται
σε μικρού εύρους ρηγμάτωση
και μετακινήσεις, κατηγορίας
Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2, κατάλληλο για επαφή
με πόσιμο νερό.

7 ΝΑΥΔΡ
10.10.03

2.100,00 20,00 42.000,0019 m2ΥΔΡ 6401

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D800 mm

8 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.06

3,00 100,00 300,0020 mΥΔΡ 6551.6

Σύνολο : 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 121.720,56121.720,56

Σε μεταφορά 694.193,03
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 694.193,03

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 10
atm

1 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.16

4.721,00 68,30 322.444,3021 mΥΔΡ 6621.8

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ
12,5 atm

2 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.36

2.574,00 89,00 229.086,0022 mΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 16
atm

3 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.56

1.093,00 110,00 120.230,0023 mΥΔΡ 6622.3

Διαφραγματικές βαλβίδες
διπλού θαλάμου -ονομαστικής
πίεσης 16 atm,ονομαστικής
διαμέτρου DN 350 mm

4 ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.12.09

7,00 6.850,00 47.950,0024 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες.
Ονομαστικής πίεσης 10 atm,
Ονομαστικής διαμέτρου DN
350 mm

5 ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.01.09Σ
Χ2

2,00 7.150,00 14.300,0025 τεμ.ΥΔΡ 6651.1

Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες.
Ονομαστικής πίεσης 16 atm,
Ονομαστικής διαμέτρου DN
350 mm

6 ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.01.09Σ
Χ1

4,00 7.250,00 29.000,0026 τεμ.ΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Ονομαστικής
πίεσης 16 atm,ονομαστικής
διαμέτρου DN 350  mm.

7 ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.13.09Σ
Χ2

6,00 2.050,00 12.300,0027 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές ονομαστικής
πίεσης 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 350 mm.

8 ΝΕΤΥΔΡ
Ν\13.03.01.09Σ
Χ3

7,00 2.050,00 14.350,0028 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές Με ωτίδες,
ονομαστικής πίεσης 10 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm

9 ΝΑΥΔΡ
13.03.01.03

8,00 210,00 1.680,0029 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

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

10 ΝΑΥΔΡ
13.03.03.03

6,00 250,00 1.500,0030 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Σε μεταφορά 792.840,30 694.193,03
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 792.840,30 694.193,03

Γαλβανισμένος
χαλυβδοσωλήνας εξωτερικής
διαμέτρου 114,30 mm και
πάχους 3,6 mm

11 ΝΕΤΥΔΡ
12.15.01ΣΧ

45,00 35,00 1.575,0031 μμ ΥΔΡ 6623

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

12 ΝΑΥΔΡ
13.10.02.03

6,00 340,00 2.040,0032 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου
Ονομαστικής πίεσης 10 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm

13 ΝΑΥΔΡ
13.10.01.03

5,00 345,00 1.725,0033 ΤΕΜΥΔΡ 6653.1

Βαλβίδες αντεπιστροφής
τύπου ελαστικής εμφράξεως
DN150mm, PN 10 at

14 ΝΕΤΥΔΡ
13.16.02ΣΧ2

1,00 460,00 460,0034 ΤΕΜΗΛΜ 84

Βαλβίδες αντεπιστροφής
τύπου ελαστικής εμφράξεως
DN200mm, PN 10 at

15 ΝΕΤΥΔΡ
13.16.02ΣΧ1

1,00 760,00 760,0035 ΤΕΜΗΛΜ 84

Βαλβίδες αντεπιστροφής
τύπου ελαστικής εμφράξεως
DN300mm, PN 10 at

16 ΝΕΤΥΔΡ
13.16.02ΣΧ3

1,00 2.100,00 2.100,0036 ΤΕΜΗΛΜ 84

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων
από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron). Καμπύλες, ταυ,
συστολές, πώματα κλπ, όλων
των τύπων (μονής ή διπλής
φλαντζωτής σύνδεσης, μονής
ή διπλής σύνδεσης τύπου
κώδωνα), μεγεθών
(οποιασδήποτε ονομαστικής
διαμέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, με εσωτερική και
εξωτερική προστασία ενός
από τους τύπους που
καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1

17 ΝΑΥΔΡ
12.17.01

5.300,00 2,50 13.250,0037 kgΥΔΡ 6623

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

18 ΝΕΤΥΔΡ
13.15.02.11ΣΧ

6,00 680,00 4.080,0038 ΤΕΜΥΔΡ 6651.1

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

19 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

1.956,00 2,80 5.476,8039 kgΥΔΡ 6752

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο20 ΝΑΥΔΡ 11.03 1.350,00 2,10 2.835,0040 kgΥΔΡ 6753

Σύνολο : 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ 827.142,10827.142,10

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διατάξεις μέτρησης στάθμης
δεξαμενής Διάταξη μέτρησης
στάθμης, αποτελούμενη από
αισθητήριο πίεσης, όργανο
αξιολόγησης και καταγραφικό
όργανο

1 ΝΑΥΔΡ
13.22.03

1,00 3.350,00 3.350,0041 ΤΕΜΗΛΜ 31

Φωτοβολταϊκό στοιχείο
τροφοδοσίας διατάξεων
αυτοματισμού ύδρευση

2 ΝΕΤΠΡΣ
Η09.2.12.ΣΧ1

1,00 850,00 850,0042 ΤΕΜΗΛΜ 7

Αλεξικέραυνο - Γειώσεις
Δεξαμενής

3 ΗΛΜ 45ΣΧ5 1,00 1.650,00 1.650,0043 τεμ.ΗΛΜ 45

Σε μεταφορά 5.850,00 1.521.335,13
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Τιμολόγιο μελέτης

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 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 6081.1 100%

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.

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

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

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του

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

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

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

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

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΕΥΡΩ : 7,30 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 5,00km (>=5km)

(0,19€/m3.km)      5,00x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 8,25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,25

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως
3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων

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

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού

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

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

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

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

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

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

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

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

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

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

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος

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

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

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

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. 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.

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

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

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων

από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

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

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

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

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

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
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ΕΥΡΩ : 25,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 5,00km (>=5km)

(0,19€/m3.km)      5,00x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 26,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,45

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 3

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).

ΕΥΡΩ : 11,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 38km (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)   38 x 0,22 =    8,36

Συνολικό κόστος άρθρου 19,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,36

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 4

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

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

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

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου

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

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

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

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

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που

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

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
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ΕΥΡΩ : 11,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 38km (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)   38 x 0,22 =    8,36

Συνολικό κόστος άρθρου 19,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,36

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους

έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,

συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής

στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των

κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες

θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου

έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των

ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 6

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 100%

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

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού

κατά μήκος του σκάμματος.

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

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

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού

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

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

Σελίδα 7 από 30



Τιμολόγιο μελέτης

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης,

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 7

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 100%

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών

αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή

αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων

γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας

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

εφαρμογής του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

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

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

πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

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

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

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

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

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

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

μελέτη του έργου

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,60

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 8

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100%

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση

κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η

στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του

ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες

σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά

20,0 m2 παρειών ορύγματος.

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές

δεν συνυπολογίζονται).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 9

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.18.01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών
(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6055 100%

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού

εξοπλισμού (αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών

έργων".

Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε

απόσταση καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά

20,0 m2 παρειών ορύγματος.

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές

δεν συνυπολογίζονται).

 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω

ΕΥΡΩ : 25,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 5,00km (>=5km)

(0,19€/m3.km)      5,00x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 25,95

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,95

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 10

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου

(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη

υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης

σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από

οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή

τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

 Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 5,00km (>=5km)

(0,19€/m3.km)      5,00x 0,19 =    0,95

Συνολικό κόστος άρθρου 5,45

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 11

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου

(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη

υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης
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σύμφωνα με την μελέτη του έργου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από

οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή

τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού.

 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ : 10,00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 38km (>=5km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)   38 x 0,22 =    8,36

Συνολικό κόστος άρθρου 18,36

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα

εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν

αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά

(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να

επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση

κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 13

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 100%

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

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

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

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

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

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

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

θέση διάστρωσης.
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

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

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

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

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

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

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

A.T. : 14

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 100%

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

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

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

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

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

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

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

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

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

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

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

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

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

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα
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A.T. : 15

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 100%

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

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

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

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

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

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

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

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

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

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

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

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

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

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.
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 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 16

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.06 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 100%

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

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

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

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

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

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

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

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

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

θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

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

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

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

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

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

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

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

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 17

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 100%

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών

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

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

σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου

ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις,

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση

ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

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

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.

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

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου

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

φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των

αχρήστων καρφοβελονών.

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

καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)

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

μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ
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A.T. : 18

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας

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

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

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

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

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

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

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

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

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

οπλισμού.

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

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

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

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

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

________________________________________________________________________________

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

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

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

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

__________|________|________________|____________________|_________|____________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και

τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
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αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

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

 δάπεδο εργασίας.

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

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 19

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.03 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο
ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται
σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401 100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την

προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών

και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός

εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1504-2 που φέρουν σήμανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής

καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η

εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

 Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε

μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2,

κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 20

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.6 100%

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο

όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από

σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό

δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

    Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm

    Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι

    Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ

    "καμπάνας" (bell-sochet pipes)

    Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες

    στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).

    Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το

    ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής

    διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι

συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
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κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120,

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και

μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται,

συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής

μονάδας κατά 10 %.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,

με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την

μελέτη μηκοτομικής κλίσης.

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων,

ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 21

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.16 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 10 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.8 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
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ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

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

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

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

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

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

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

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

 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 68,30

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ και τριάντα λεπτά

A.T. : 22

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.36 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 12,5 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).
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O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

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

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

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

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

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

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

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

 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm.                                                                                                         

Ευρώ (Αριθμητικά): 89,00

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα

A.T. : 23

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.56 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 16 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3 100%

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του
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τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

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

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

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

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

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

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

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

 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 24

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.12.09 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου -ονομαστικής πίεσης 16 atm,ονομαστικής
διαμέτρου DN 350 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 100%

                                                                          }

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας διπλού

θαλάμου με δυνατότητα λειτουργίας, με την προσθήκη επιμέρους εξαρτημάτων, ως μειωτής πιέσεως ή

αντιπληγματική βαλβίδα ή βαλβίδα ρύθμισης στάθμης.

Η βαλβίδα περιορισμού παροχής (FCV) περιορίζει την παροχή μέσω της βαλβίδας σε ένα maximum, ενώ

δεν περιορίζει ροές σε αντίθετη κατεύθυνση ή παροχές μικρότερες της maximum.
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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.

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

 λ1 Ονομαστικής πίεσης 16 atm

 λ2 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.850,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες οκτακόσια πενήντα

A.T. : 25

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.01.09ΣΧ2 Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. Ονομαστικής πίεσης 10 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN
350 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και πλήρη εγκατάσταση μιας υδραυλικής δικλείδας

διακοπής ροής με φλοτέρ (φλοτεροβάνας), από χυτοσίδηρο, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής

διαμέτρου DN 350 mm, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται κάθε αναγκαίο υλικό και εργασία για

την πλήρη τοποθέτηση και τον έλεγχο της δικλείδας σε λειτουργία.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.150,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα

A.T. : 26

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.01.09ΣΧ1 Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. Ονομαστικής πίεσης 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN
350 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και πλήρη εγκατάσταση μιας υδραυλικής δικλείδας

διακοπής ροής με φλοτέρ (φλοτεροβάνας), από χυτοσίδηρο, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής

διαμέτρου DN 350 mm, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνονται κάθε αναγκαίο υλικό και εργασία για

την πλήρη τοποθέτηση και τον έλεγχο της δικλείδας σε λειτουργία.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.250,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα

A.T. : 27

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.13.09ΣΧ2 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονομαστικής πίεσης 16 atm,ονομαστικής διαμέτρου DN
350  mm.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας διπλού

θαλάμου με δυνατότητα λειτουργίας, με την προσθήκη επιμέρους εξαρτημάτων, ως μειωτής πιέσεως ή

αντιπληγματική βαλβίδα ή βαλβίδα ρύθμισης στάθμης.

Η βαλβίδα περιορισμού παροχής (FCV) περιορίζει την παροχή μέσω της βαλβίδας σε ένα maximum, ενώ

δεν περιορίζει ροές σε αντίθετη κατεύθυνση ή παροχές μικρότερες της maximum.

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης,

τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
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Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

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

Ονομαστικής πίεσης 16 atm,ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

 λ1 Ονομαστικής πίεσης 16 atm

 λ2 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.050,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πενήντα

A.T. : 28

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.01.09ΣΧ3 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN
350 mm.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας διπλού

θαλάμου με δυνατότητα λειτουργίας, με την προσθήκη επιμέρους εξαρτημάτων, ως μειωτής πιέσεως ή

αντιπληγματική βαλβίδα ή βαλβίδα ρύθμισης στάθμης.

Η βαλβίδα περιορισμού παροχής (FCV) περιορίζει την παροχή μέσω της βαλβίδας σε ένα maximum, ενώ

δεν περιορίζει ροές σε αντίθετη κατεύθυνση ή παροχές μικρότερες της maximum.

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.

Ονομαστικής πίεσης 10 atm,ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

 λ1 Ονομαστικής πίεσης 10 atm

 λ2 ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.050,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πενήντα

A.T. : 29

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

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

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

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα
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A.T. : 30

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής

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

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

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 31

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ 12.15.01ΣΧ Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 114,30 mm και πάχους 3,6 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623 100%

Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 114,30 mm και πάχους 3,6 mm

Για την προμήθεια και τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνα, ως ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των

τεμαχίων συνδέσεως των σωλήνων, των γαλβανισμένων μεταλλικών οδηγών και της εργασίας

διαμόρφωσης της σωλήνωσης.

Τιμή ενός μέτρου (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 32

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας

εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης

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

μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο

χάλυβα.

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης 16 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 340,00

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα

A.T. : 33

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.01.03 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας

εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης
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από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο,

μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο

χάλυβα.

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι

κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης 10 atm.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 345,00

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα πέντε

A.T. : 34

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ2 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN150mm, PN 10 at

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής

τύπου ελαστικής εμφράξεως.

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες

στερέωσης.

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα

τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

 DN 150 mm, PN 10 at

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 460,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα

A.T. : 35

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ1 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN200mm, PN 10 at

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής

τύπου ελαστικής εμφράξεως.

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες

στερέωσης.

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα

τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

 DN 200 mm, PN 10 at

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 760,00

(Ολογράφως) : επτακόσια εξήντα

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ3 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN300mm, PN 10 at

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής

τύπου ελαστικής εμφράξεως.
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Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες

στερέωσης.

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα

τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.

 DN 300 mm, PN 10 at

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.100,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατό

A.T. : 37

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.17.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623 100%

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη,

διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από

κοινοποιημένο στην EE φορέα πιστοποίησης.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι

πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου

σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).

 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής

ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης

λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

 .

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 38

Άρθρο : ΝΕΤΥΔΡ 13.15.02.11ΣΧ Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%

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

χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα

παρεμβύσματα στεγάνωσης,

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

εργαστηρίου δοκιμών.

 Ονομαστικής πίεσης PN 16 at.

 Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 680,00

(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα

A.T. : 39

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
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Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

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

επιμέτρηση με ζύγιση)

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

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 40

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6753 100%

Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό

χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων".

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του

φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του

φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,10

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

A.T. : 41

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.22.03 Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής Διάταξη μέτρησης στάθμης, αποτελούμενη από
αισθητήριο πίεσης, όργανο αξιολόγησης και καταγραφικό όργανο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης

δεξαμενής με δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης τηλεμετάδοσης στοιχείων.

Περιλαμβάνεται ο αισθητήρας στάθμης, ο μετατροπέας σήματος (transducer), το

όργανο ένδειξης στάθμης (καταγραφικό ή μη), οι απαιτούμενοι ενισχυτές γραμμής,

τα απαιτούμενα τροφοδοτικά, οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας και δεδομένων, ή

εναλλακτικά το σύστημα ασύρματης τηλεμετάδοσης (data logger) και η πλήρης

εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμές του συστήματος.

Οι διατάξεις μέτρησης θα συνοδεύονται από έντυπα τεκμηρίωσης, με  μετάφραση και

στην Ελληνική (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες

συναρμολόγησης, ρύθμισης  και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της

Υπηρεσίας.

 Διάταξη μέτρησης στάθμης, αποτελούμενη από αισθητήριο πίεσης, όργανο          αξιολόγησης και

καταγραφικό όργανο

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου συστήματος

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.350,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα
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A.T. : 42

Άρθρο : ΝΕΤΠΡΣ Η09.2.12.ΣΧ1 Φωτοβολταϊκό στοιχείο τροφοδοσίας διατάξεων αυτοματισμού ύδρευση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Φωτοβολταϊκό στοιχείο για την τροφοδοσία των διατάξεων αυτοματισμού της

ύδρευσης, με δυνατότητα μεταφοράς του ρεύματος σε απόσταση τουλάχιστον 50 m, με

καλώδιο διατομής 1,5 mm2, με τα απαραίτητα εξαρτήματα  τοποθέτησης και σύνδεσης

(πλην των καλωδίων) πλήρως εγκατεστημένο και δοκιμασμένο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

A.T. : 43

Άρθρο : ΗΛΜ 45ΣΧ5 Αλεξικέραυνο - Γειώσεις Δεξαμενής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για συγκρότηση πλήρους

εγκαταστάσεως αλεξικεραύνου - θεμελειακής γειώσεως αντλιοστασίου, δηλαδή αγωγών χαλκού, ταινιών

χαλκού, στηριγμάτων, συνδετήριων εξαρτημάτων, για την κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση

όλων των μεταλλικών μερών με τη γείωση με κάθε απαιτούμενο μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία, ώστε η

εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων να είναι πλήρης.

(1τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.650,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια πενήντα

A.T. : 44

Άρθρο : ΗΛΜ 80ΣΧ5 Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 125 ΗΡ, παροχής 80-90 m3/h και
μανομετρικού 230 m.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο, ενός πλήρους υποβρύχιου τύπου

αντλητικού συγκροτήματος παροχής 80μ3/ω σε μανομετρικό ύψος 230μΣ. Η Υποβρύχια αντλία θα είναι

πολυβάθμια μικτής ροής εξωτερικής ονομαστικής διαμέτρου έως 8’’, συζευγμένη απευθείας με

υποβρύχιο ασύγχρονο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και γενικά κάθε

αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του

συγκροτήματος όπως στα συμβατικά τεύχη  προδιαγράφεται και φαίνεται. Περιλαμβάνεται η σύνδεσή

του με ηλεκτρική γραμμή παροχής και η σύνδεση της αντλίας με υδραυλικές σωληνώσεις, με τα

απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως στερέωσης και σύνδεσης δηλαδή προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και η εργασία

εγκατάστασης στερέωσης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχν. Προδιαγραφών Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού (ΤΠΗΕ).

Τιμή ενός τεμ ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 10.000,00

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες

A.T. : 45

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8841.160.8ΣΧ Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας υποβρύχιας αντλίας με μετατροπέα συχνότητας (inverter),
πλήρης αυτοματισμών.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικός Πίνακας ισχυος 115 kw , με όλα τα όργανα ισχύος, προστασίας, ενδείξεων, αυτοματισμού

και ελέγχου, σύμφωνα με την περιγραφή και τις προδιαγραφές , πλήρης.

Δηλ. α) Πίνακας  προστασίας όπως στην μελέτη, τύπου κλειστού ερμαρίου, εσωτερικού χώρου,

κατάλληλος για σωστή τοποθέτηση στον μελετημένο χώρο του αντλιοστασίου, κατασκευασμένος από

διαμορφωμένη λαμαρίνα (D.K.P), πάχους 2 χιλιοστών, και επισκέψιμος από εμπρός μέσω πόρτας και

κλείθρου ασφαλείας και πληροί τους κανονισμούς της ΔΕΗ. Εσωτερικά και εξωτερικά είναι βαμένος

με κατάλληλο αντισκωρικό χρώμα.

β)Τα όργανα ελέγχου καιένδειξης βρίσκονται τοποθετημένα στην μπροστινή επιφάνεια του πίνακα,

καθώς και οι πινακίδες που αναγράφουν την ονομασία του κάθε οργάνου.

Σελίδα 28 από 30



Τιμολόγιο μελέτης

γ)Ο ηλεκτρικός πίνακας  φέρει όλους τους αυτοματισμούς που απαιτούνται, διαθέτει σύστημα

διόρθωσης συνημητόνου και αντικεραυνικής προαστασίας.

Τοποθέτηση  Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα (INVERTER), ονομαστικής τάσης

400VAC και ισχύοςτουλάχιστον 110Kw, με μικροεπεξεργαστή 16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με

vectorcontrol, σύμφωνα με την περιγραφή και τις προδιαγραφές , πλήρης.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και μικροϋλικά, δαπάνες εγκατάστασης, σύνδεσης, ρύθμισης

και δοκιμών για  παράδοση σε πλήρη και καλή  λειτουργία   Προστασίας Ι Ρ 54.

( 1 τεμ. ) Τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά): 9.500,00

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 46

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.1ΣΧ Καλώδιο ΝΥΥ αντίστοιχο 1Χ95 τ.χ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

Τιμή ενός  m ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,30

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 47

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.2ΣΧ Καλώδιο ΝΥΥ αντίστοιχο 2Χ1,5 τ.χ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

Τιμή ενός  m ευρώ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
YΔΡΕΥΣΗΣ– ΑΠΟΧΕTΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΘν. Αντίστασης29, Τ.Κ. 20200, Κιάτο

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Κ ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ-1ος ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ. Μελέτης : 1/2016

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 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

1 08-01-03-01

ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

2 08-01-03-01

ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

3 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

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

4 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

5

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

6

ΝΑΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα7

ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες

8 02-04-00-00

ΝΑΥΔΡ 3.18.01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς
χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό)

9

ΝΑΥΔΡ 5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με φυσικά
αμμοχάλικα

10

ΝΑΥΔΡ 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά
υλικά λατομείου

11

ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

12 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

Σελίδα 1 από 5* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15

13

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥΔΡ 9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

14

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

15

01-01-07-00

01-01-01-00 01-01-01-00Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος*

01-01-02-00

01-01-03-00 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέματος*

01-01-04-00 01-01-04-00Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος*

01-01-05-00

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C25/30

16

01-01-07-00

01-03-00-00 01-03-00-00Ικριώματα*ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών17

01-04-00-00

ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων

18 01-02-01-00 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος*

Σελίδα 2 από 5* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 10.10.03 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών
σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα
υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε
μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2
- Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με
πόσιμο νερό.

19

ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm

20

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.16 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 10
atm

21

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.36 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ
12,5 atm

22

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.56 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ΡΝ 16
atm

23

ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.12.09 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου -ονομαστικής πίεσης
16 atm,ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

24

ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.01.09ΣΧ2 Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. Ονομαστικής πίεσης 10 atm,
Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

25 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.01.09ΣΧ1 Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. Ονομαστικής πίεσης 16 atm,
Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

26 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.13.09ΣΧ2 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Ονομαστικής πίεσης 16
atm,ονομαστικής διαμέτρου DN 350  mm.

27

ΝΕΤΥΔΡ Ν\13.03.01.09ΣΧ3 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ονομαστικής πίεσης 10 atm,
ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm.

28

ΝΑΥΔΡ 13.03.01.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

29 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

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

30 08-06-07-02 08-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές*

ΝΕΤΥΔΡ 12.15.01ΣΧ Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 114,30
mm και πάχους 3,6 mm

31

Σελίδα 3 από 5* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

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

32 08-06-07-07 08-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας*

ΝΑΥΔΡ 13.10.01.03 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,
παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής πίεσης 10 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

33 08-06-07-07 08-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας*

ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ2 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως
DN150mm, PN 10 at

34

ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ1 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως
DN200mm, PN 10 at

35

ΝΕΤΥΔΡ 13.16.02ΣΧ3 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως
DN300mm, PN 10 at

36

ΝΑΥΔΡ 12.17.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές,
πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών
(οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από
τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

37

ΝΕΤΥΔΡ 13.15.02.11ΣΧ Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 at
Ονομαστικής διαμέτρου DN 350 mm

38 08-06-07-05

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

39

ΝΑΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο40 08-07-01-05 08-07-01-05Βαθμίδες φρεατίων*

ΝΑΥΔΡ 13.22.03 Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής Διάταξη μέτρησης
στάθμης, αποτελούμενη από αισθητήριο πίεσης, όργανο
αξιολόγησης και καταγραφικό όργανο

41

ΝΕΤΠΡΣ Η09.2.12.ΣΧ1 Φωτοβολταϊκό στοιχείο τροφοδοσίας διατάξεων αυτοματισμού
ύδρευση

42

ΗΛΜ 45ΣΧ5 Αλεξικέραυνο - Γειώσεις Δεξαμενής43 04-50-01-00 04-50-01-00Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού*

ΗΛΜ 80ΣΧ5 Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας 125 ΗΡ,
παροχής 80-90 m3/h και μανομετρικού 230 m.

44

ΑΤΗΕ 8841.160.8ΣΧ Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργίας υποβρύχιας αντλίας με
μετατροπέα συχνότητας (inverter), πλήρης αυτοματισμών.

45

ΑΤΗΕ 8773.1ΣΧ Καλώδιο ΝΥΥ αντίστοιχο 1Χ95 τ.χ.46

Σελίδα 4 από 5* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ





ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. 
ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ Π.Ζ - 1ος ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 01-2016 

 

  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   2.109.375,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σ Υ Γ ΓΡ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

(ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2

 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   
Α'  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι 

Α Ρ Θ Ρ Ο Α-1 
 Αντικείµενο Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-2 
 Τιµολόγηση των εργασιών 
Α Ρ Θ Ρ Ο A-3 
 Τόπος διαµονής του Αναδόχου 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-4  
 ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο. 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-5 
 Μηχανικός εξοπλισµός και εργαλεία 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-6 
 Εφαρµοστέες αναλύσεις τιµών. 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-7 
 Ηµερολόγιο προόδου των εκτελούµενων επί µέρους εργασιών 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-8 
 Μελέτες και σχέδια Αναδόχου, Συµπληρώσεις - Τροποποιήσεις 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-9 
 Πιστοποίηση εργασιών που εκτελέστηκαν 
Α' Ρ Θ Ρ Ο Α-10 
 Μέτρα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-11 
 Παρατηρήσεις επί της µελέτης - Τροποποίηση της µελέτης 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-12 
 Αυτοψία 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-13 
 Αποθήκευση και απόθεση υλικών - εργοταξιακοί χώροι, προσωρινές κατασκευές 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-14 
 Χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές - πηγές λήψεως υλικών 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-15 
 Απολογιστικές εργασίες 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-16 
 Ευκολίες 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-17 
 Λήψη φωτογραφιών  
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-18 
 Γνώση συνθηκών κατασκευής έργου - Ευθύνες του Αναδόχου 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-19 
 Βοηθητικές εγκαταστάσεις - Γραφεία - Εργαστήρια 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-20 
 Ασφαλίσεις 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-21 
 Μέτρα ασφαλείας 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-22 
 Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως του έργου 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-23 
 ∆ιευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-24 
 Τήρηση νόµων - Αστυνοµικών διατάξεων -Έκδοση αδειών 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-25 
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 Νυχτερινή Υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-26 
 Συµβατικά Τεύχη 

 
Β’ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α Ρ Θ Ρ Ο Β-1 
 Αντικείµενο εργολαβίας 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-2 
 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής - Χρονικός προγραµµατισµός 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-3 
 Πινακίδες ενδεικτικές του κατασκευαζόµενου έργου 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-4 
 1. Προθεσµίες 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-5.' 
 Εγγύηση καλής εκτελέσεως 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-6 
 Ποινικές ρήτρες 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-7 
 ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-8 
 Πληρωµές 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-9 
 Αναθεώρηση 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-10 
 Χρόνος Εγγυήσεως και συντηρήσεως 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-11 
 Προκαταβολές 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-12 
 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-13 
 ∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο  
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-14 
 Νέες εργασίες 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-15 
 Περιβαλλοντικοί όροι 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-16 
 Σύµβουλος Υπηρεσίας - Ποιοτικός Έλεγχος 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-17 
 Εφαρµογή Ε.ΤΕ.Π. 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-18 

Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α - 1 
Αντικείµενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Το τεύχος αυτό της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ. Υ.) περιλαµβάνει τους Γενικούς, Ειδικούς και Τεχνικούς Όρους σύµφωνα µε-

τους οποίους αλλά και µε τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων (Ν. 4412/2016, ΦΕΚ  Α’147),  τα λοιπά 

τεύχη ∆ηµοπρατήσεως του έργου και την τεχνική µελέτη, θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ Π.Ζ - 1ος ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α - 2 
Τιµολόγηση των εργασιών 
2.1. Η τιµολόγηση των εργασιών γίνεται βάσει του συστήµατος προσφοράς επί µέρους ποσοστά έκπτωσης. 
Οι αντίστοιχες εργασίες περιγράφονται στο άρθρο 8-1 των Ειδικών όρων της παρούσης Σ. Υ. 
 
2.2. ∆ιευκρινίζεται και επισηµαίνεται όλως ιδιαιτέρως ότι οι αναφερόµενες τιµές µονάδος στο Τιµολόγιο είναι Γενικής Ισχύος, 
σταθερές και αµετάβλητες και έχουν κοστολογηθεί µε πλήρη ευθύνη του Αναδόχου και µετά από το συνδυασµό του τιµολογίου 
και των πραγµατικών δεδοµένων εκτελέσεως του έργου. Ειδικότερα για τις υποθαλάσσιες κατασκευές ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, 
κατά την εκτέλεση των εργασιών, να προβάλει οποιοδήποτε ισχυρισµό για άγνοια των συνθηκών εκτελέσεως των υπόψη 
εργασιών, ή των δεδοµένων της µελέτης και αυτό, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία που του παρέχει η Υπηρεσία είναι µόνον 
επιβοηθητικά για να καθορίσει το ύψος του ποσοστού της εκπτώσεώς του επί των τιµών της µελέτης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -3 
Γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου ισχύουν όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -4 
∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 139, του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικούς που έχουν 
τα κατά νόµου κατάλληλα προσόντα. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α- 5 
Μηχανικός εξοπλισµός και εργαλεία 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί, µε δικές του δαπάνες, όλα τα µηχανήµατα και τα εργαλεία που είναι αναγκαία για την 
εκσκαφή, κατασκευή, ανύψωση, µεταφορά και βύθιση στις καθοριζόµενες θέσεις των παντός είδους στοιχείων της κατασκευής 
και φυσικών πετρωµάτων (αµµοχάλικων, λιθορριπών, φυσικών ογκολίθων), καθώς και για την άρτια εν γένει εκτέλεση των επί 
µέρους εργασιών προς πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου το οποίο αναλαµβάνει. 
 
Απαγορεύεται η παραµονή στο χώρο του έργου και η χρησιµοποίηση µηχανηµάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 
Ε.Ο.Κ. περί θορύβου. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο των παραπάνω. Όπου η διαθέσιµη τεχνολογία δεν 
εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσµατα. Ως 
µέγιστη µέση ενεργειακή στάθµη θορύβου κατά την λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65dB (Α). 
Τα φορτηγά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει απαρέγκλιτα να είναι σκεπασµένα κατά την µεταφορά των υλικών, ενώ 
υποχρεωτικός είναι και ο κατάλληλος προγραµµατισµός για αποφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, 
την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο η ∆/νουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να επιβάλλει πλήρη αναστολή οποιονδήποτε 
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µεταφορών σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα της ηµέρας (για λόγους κοινής ησυχίας ή αποφυγής κυκλοφοριακών αιχµών) 
χωρίς εκ τούτου να προκύπτει το οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµιώσεως του Αναδόχου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α- 6 
Εφαρµοστέες αναλύσεις τιµών 
Για τον Κανονισµό Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών ισχύουν όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 156, παρ. 5,  6 & 7, 
του Ν. 4412/2016. 
Για τις τιµές που περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) έχουν εφαρµογή οι 
ισχύουσες αναλύσεις τιµών, µε τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφεται κατωτέρω: 
Ανάλυση τιµών Έργων Οδοποιίας  
Ανάλυση τιµών Οικοδοµικών Έργων  
Ανάλυση τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων 
Ανάλυση τιµών έργων Πρασίνου  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -7 
Ηµερολόγιο προόδου των εκτελούµενων επί µέρους εργασιών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου του έργου, µε βάση τα ηµερήσια δελτία προόδου, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016, τόσο για την πρόοδο των εργασιών που εκτελούνται, όσο και για την αναγραφή 
κάθε σχετικής µε τις εκτελούµενες εργασίες πληροφορίας (καιρικές συνθήκες, κατασκευαστικές δυσκολίες κλπ.) αλλά και 
στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό. 
Το ηµερολόγιο καταρτίζεται µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου και αποτελεί το βασικό βιβλίο καταγραφής πληροφοριών, 
εντολών, εγγράφων αιτηµάτων του αναδόχου, εργαστηριακών δοκιµών, εκτάκτων περιστατικών, κλπ. Αποτελείται δε από 
βιβλιοδετηµένα τεύχη µε 2πλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Στην επικεφαλίδα κάθε φύλλου αναγράφεται ο τίτλος της εργολαβίας και 
η επωνυµία του αναδόχου. 
Το ηµερολόγιο του έργου ενηµερώνεται καθηµερινά από τον ανάδοχο, µε την αναγραφή της ηµεροµηνίας, των καιρικών 
συνθηκών, των εργασιών και δοκιµών που εκτελέσθηκαν κατά είδος και ποσότητα (προσεγγιστικά), των υλικών (είδος, ποσότητα, 
προέλευση και που θα τοποθετηθούν αυτά) των µηχανηµάτων που προσκοµίσθηκαν στο έργο προς ένταξη, καθώς και τυχόν 
αιτήσεις και προσκλήσεις του αναδόχου, προς την επίβλεψη και τον κύριο του έργου γενικά, πάνω σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε 
την Σύµβαση. Σε περίπτωση που το κείµενο του αιτήµατος είναι µεγάλο, τότε τούτο αναγράφεται συνοπτικά στο φύλλο, το δε 
πλήρες κείµενο προσαρτάται σ’ αυτό. Τυχόν έκτακτα περιστατικά αναγράφονται επίσης, µε µέριµνα του αναδόχου, στο φύλλο της 
ηµέρας του περιστατικού. 
Η επίβλεψη στο φύλλο του ηµερολογίου, παρέχει προς τον ανάδοχο κάθε οδηγία, εντολή ή απάντηση για την εκτέλεση του έργου. 
Σε περίπτωση που το κείµενο είναι µεγάλο, τότε αναγράφεται συνοπτικά στην οικεία στήλη, το δε πλήρες κείµενο προσαρτάται 
όπως παραπάνω. Πρωτόκολλα εγκατάστασης και παραλαβής, πιστοποιήσεις και λογαριασµοί, πρωτόκολλα αφανών εργασιών, 
κλπ. δεν προσαρτώνται στο φύλλο, αναγράφεται όµως η σύνταξή τους σ' αυτό κατά τρόπον ώστε τελικώς να αποτελεί το 
Ηµερολόγιο Έργου πλήρες µητρώο του ιστορικού του έργου. 
Το ηµερολόγιο υπογράφεται, από µεν την πλευρά του κυρίου του έργου από την επίβλεψη, από δε την πλευρά του αναδόχου από 
τον εκπρόσωπό του.  
Το στέλεχος του Ηµερολογίου, τηρείται στο γραφείο του αναδόχου στο εργοτάξιο, το µεν αντίτυπο παραλαµβάνει η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
Αν ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση του ηµερολογίου θα επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 146, του Ν. 4412/2016. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α - 8 
Μελέτες και σχέδια Αναδόχου, Συµπληρώσεις - Τροποποιήσεις 
8.1. Οι εργασίες που αναγράφονται στον Προϋπολογισµό Υπηρεσίας και στην Οικονοµική Προσφορά προ µετρήθηκαν µε βάση 
τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. 
Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας που θα πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν από τα ακριβή αρχικά και τελικά 
επιµετρητικά στοιχεία του έργου που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης, τα πρόσθετα 
τοπογραφικά, βυθοµετρικά και κατασκευαστικά σχέδια που υποχρεούται να συντάξει ο Ανάδοχος και να εγκρίνει η Υπηρεσία και 
µε τις έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 
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8.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη όλων των ως άνω σχεδίων και τυχόν αναγκαίων µελετών εφαρµογής και 
κατασκευαστικών σχεδίων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα για τις παντός είδους κατασκευές εκ 
σκυροδέµατος ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη πλήρων κατασκευαστικών σχεδίων εφαρµογής και υποβολή τους στην 
∆/νουσα Υπηρεσία προς έγκριση (βλ. και παρ. 8.9). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει τις εν λόγω µελέτες τότε η 
∆/νουσα Υπηρεσία µετά από σχετική έγγραφη ειδοποίησή της προς τον Ανάδοχο θα αναθέσει την εκπόνηση των µελετών σε 
"τρίτο" γραφείο, βαρύνοντας τον Ανάδοχο µε τις σχετικές δαπάνες. Επίσης υποχρεούται να υποβάλει Σχέδιο και Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) και Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου στην ∆/νουσα Υπηρεσία προς έγκριση. 
8.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να προβεί στην σύνταξη των, σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 αναλυτικών και 
τελικών επιµετρητικών στοιχείων και τευχών, των σχετικών δαπανών για τις εργασίες αυτές συµπεριλαµβανοµένων στις κατά 
εργασία επί µέρους τιµές και τα γενικά του έξοδο. 
8.4. Οι υποβολές των µελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σε συµφωνία µε το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα 
Κατασκευής του έργου. 
8.5. Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων µελετών θα γίνονται υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς τους µετά 
από έλεγχο, εντός το πολύ δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών ανάλογα µε την έκταση και σοβαρότητα κάθε επιµέρους µελέτης 
αλλά και τον διατιθέµενο από τον χρονικό προγραµµατισµό του έργου χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης, 
αυτή θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα µετράει από την συµπλήρωση - διόρθωση και επανυποβολή της. 
8.6. Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερειακό έλεγχο των µελετών ή και των σχεδίων 
του Αναδόχου και µε τη σύµπραξη του Συµβούλου ∆ιαχείρισης. 
Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών ή των 
εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισµούς ή και ελέγχους µε την 
εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων, αδαπάνως για την Υπηρεσία. 
8.7. Η υποβολή της µελέτης θα γίνεται προς την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε ψηφιακή µορφή, σε µια σειρά διαφανών 
σχεδίων και σε δύο (2) αντίγραφα. Τα διαφανή θα υποβάλλονται µετά την έγκριση της µελέτης και θα περιλαµβάνουν τις τυχόν 
διορθώσεις που απαιτήθηκαν. 
8.8. Μετά την έγκριση η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µία (1) θεωρηµένη σειρά σχεδίων, η οποία 
θα φέρει σφραγίδα «ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και τότε µόνο ο Ανάδοχος µπορεί να εφαρµόσει τα σχέδια αυτά. 
Αν όµως ο Ανάδοχος προχωρήσει µε δική του ευθύνη στην εφαρµογή τους πριν ακόµη εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, δεν θα αποζηµιωθεί, για τις επιπλέον ποσότητες εργασιών που τελικά δεν θα εγκρίνει η Υπηρεσία αλλά θα του 
περικοπούν οι κατά τα ανωτέρω µειώσεις των ποσοτήτων. 
8.9. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει όλα τα απαιτούµενα Κατασκευαστικά 
Σχέδια που χρειάζονται για την εφαρµογή της µελέτης. (Βλ άρθρο Γ-1 παρ 2). Τα σχέδια αυτά θα υποστηρίζονται από 
αποτελέσµατα µετρήσεων και οποιοδήποτε άλλο κείµενο κρίνεται απαραίτητο και θα υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση καθ' οµάδες όπου καθεµία θα αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο τµήµα του έργου. 
Η υποβολή κάθε οµάδας Κατασκευαστικών Σχεδίων θα γίνεται έγκαιρα (τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες προ της έναρξης της 
αντίστοιχης εργασίας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα) ώστε να µην προκαλούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
των εργασιών και να αφήνεται εύλογη προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα ηµερολογιακές (10) ηµέρες στην 
Υπηρεσία για την έγκρισή τους. 
Μετά την έγκριση µπαίνει σε κάθε σχέδιο σφραγίδα «ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και τότε µόνο ο Ανάδοχος µπορεί να το 
εφαρµόσει. 
Τα Κατασκευαστικά Σχέδια εκτός από την πλήρη σχεδιαστική απεικόνιση όλων των λεπτοµερειών του έργου και των 
προσωρινών κατασκευών που χρησιµοποιούνται για την ολοκλήρωσή του καθώς και των κατασκευών, εγκαταστάσεων κλπ. 
τεχνικών έργων που επηρεάζονται από την κατασκευή και από τη λειτουργία του έργου, θα περιλαµβάνουν και 
συµπληρωµατικούς υπολογισµούς, περιγραφές, προδιαγραφές υλικών και µεθόδων κατασκευής που τυχόν δεν περιλήφθηκαν στη 
µελέτη και καθίστανται απαραίτητα για την υποστήριξη των Κατασκευαστικών Σχεδίων. 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται και είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση όλων των βοηθητικών σχεδίων που χρειάζονται κατά την 
κατασκευή του έργου, όπως είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα σχέδια που αφορούν την οργάνωση των εργοταξίων του, τη 
διάταξη των εγκαταστάσεών, τα σχέδια θεµελίων για την τοποθέτηση του µηχανολογικού εξοπλισµού κ.λ.π. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ’ 
502/13 – 10 – 2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1265Β) και εντός των προθεσµιών που ορίζονται στην απόφαση αυτή, τον 
φάκελο Ασφάλειας και Υγείας που προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 433/19 – 9 – 2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1176Β) καθώς 
και το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. 
8.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούµενων  - για την εκτέλεση και λειτουργία του 
έργου – αδειών που προβλέπονται από την Νοµοθεσία, κλπ. 
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Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το σχετικό αίτηµα του στην Αρµόδια Υπηρεσία και να κοινοποιεί (µε αντίγραφα 
όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επιβλέπουσα Αρχή. 
8.11. Πριν την προσωρινή παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία πλήρη 
σειρά σχεδίων του έργου όπως αυτό εκτελέσθηκε τελικά (AS BUILT  DRAWINGS). 
Τα σχέδια εκτελέσεως θα καλύπτουν κάθε κατασκευή που υλοποιήθηκε σε εφαρµογή της Σύµβασης, θα ανταποκρίνονται 
απόλυτα στην τελική µορφή των κατασκευών και θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα είδη των σχεδίων (γενικά και λεπτοµερειών) 
που εµφανίζονται στη µελέτη και στα σχέδιά της. 
∆ιευκρινίζεται ότι τα σχέδια εκτελέσεως θα βασίζονται µεν στα σχέδια της µελέτης και στα κατασκευαστικά σχέδια, αλλά θα 
περιλαµβάνουν και τις διορθώσεις ή τις τροποποιήσεις που έγιναν κατά την κατασκευή. 
8.12. Τόσο τα κατασκευαστικά σχέδια όσο και το σύνολο των υπολογισµών του έργου θα υποβληθούν σε ψηφιακή µορφή, σε µια 
σειρά πρωτοτύπων για αναπαραγωγή (σε διαφανές χαρτί για τα σχέδια) καθώς και σε τρεις σειρές αντιγράφων για τα κείµενα. 
Μετά την υποβολή απάντων των παραπάνω στοιχείων θα γίνει έλεγχος από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και έγκρισή τους, 
η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγηθεί χρονικά της προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -9 
Πιστοποίηση εργασιών που εκτελέστηκαν 
Τα καθοριζόµενα από το άρθρο 151 του Ν. 4412/2016 στοιχεία συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου και 
υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε χρονικά διαστήµατα, όπως ορίζεται στο άρθρο Β-8 των Ειδικών όρων της 
παρούσας. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-10 
Μέτρα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων 
10.1. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προβαίνει, µε δικές του δαπάνες, στην προσωρινή και επαρκή φωτοσήµανση των 
έργων που εκτελεί (θαλάσσιων και χερσαίων), και να την επεκτείνει και µεταθέτει καταλλήλως κατά την πρόοδο των έργων, 
σύµφωνα µε τις εντολές και τις οδηγίες των αρµοδίων Λιµενικών Αρχών (Λιµεναρχείο) οι οποίες και έχουν την γενική εποπτεία 
της σηµάνσεως των έργων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα τον Ν.1629/51, και στις οποίες θα πρέπει πάντοτε 
να απευθύνεται, καθώς και στην τοποθέτηση των απαιτουµένων σηµάτων και ενδεικτικών πινακίδων στις διάφορες εργοταξιακές 
θέσεις. 
10.2. Ο Ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 
απαραίτητων µέτρων ασφαλείας ή/και της ανεπαρκούς φωτοσήµανσης, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 
του Π.∆.609/85. 
10.3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλµένα την φωτοσήµανση των θαλασσίων έργων και την 
επισήµανση του εργοταξίου και των χερσαίων έργων, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρµογή των 
προβλεπόµενων κυρώσεων από τις κείµενες διατάξεις δικαιούται, µετά από σχετική απόφασή της, να αναθέσει την εκτέλεση τόσο 
των εργασιών φωτοσηµάνσεως, όσο και αυτών της επισηµάνσεως χερσαίων ή/και θαλασσίων εµποδίων, σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει όµως και για την περίπτωση αύτή να έχει στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε 
ατύχηµα που ενδεχοµένως θα συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα. Η δαπάνη των σε βάρος 
του Αναδόχου εκτελουµένων ως ανωτέρω εργασιών εκπίπτει, κατά την σύνταξη της πρώτης εντολής πληρωµής του. 
10.4. Η µετά την περαίωση του έργου µόνιµη φωτοσήµανση, θα γίνει εάν απαιτείται µε µέριµνα και ευθύνη του Λιµεναρχείου, 
στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο λιµένας, σύµφωνα µε τις χορηγούµενες οδηγίες της αρµόδιας Υπηρεσίας Φάρων του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 
10.5. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την εξασφάλιση συνεχούς και ακώλυτης από τις εργασίες διεξαγωγής της 
ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των εργασιών των λιµένων κατά την διάρκεια εκτελέσεως των έργων, βαρύνει τον 
Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται, ανηγµένη, στις τιµές µονάδος του τιµολογίου και τα γενικά έξοδά του. 
10.6.Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει αµέσως όλα τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα και να µετακινεί κάθε 
φορά το µηχανικό εξοπλισµό του σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες των Λιµενικών Αρχών, ώστε να µη παρακωλύεται η 
κίνηση των εισπλεόντων και εκπλεόντων πλοίων στους λιµένες, χωρίς να δικαιούται, από την αιτία αυτή, να προβάλει καµία 
αξίωση για τυχόν 
αποζηµίωσή του. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -11 
Παρατηρήσεις επί της µελέτης - Τροποποίηση της µελέτης 
11.1. Από την υπογραφή της σύµβασης και εντός µηνός υποχρεούται ο Ανάδοχος να προβεί στην επαλήθευση όλων των 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8

στοιχείων της µελέτης και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί τυχόν σφαλµάτων αυτής. Μετά την παρέλευση του µήνα ο 
Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλµα διαπιστωθεί στην µελέτη κατά την εκτέλεση του έργου. Η εκ του λόγου 
τούτον τυχόν προκύπτουσα πρόσθετη δαπάνη, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Επιπρόσθετα λόγω της φύσεως των υπό 
εκτέλεση εργασιών, που είναι εργασίες αποκατάστασης, υπάρχει πιθανότητα αποκάλυψης στοιχείων στις κατασκευές, 
διαφορετικών των αντιστοίχων που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη της µελέτης (παρουσία εν γένει υφάλων κατασκευών και 
εκσκαφών παλαιών επιχώσεων και χερσαίων χώρων τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των οποίων και η υφιστάµενη κατάσταση 
τους δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθούν προ της αποκαλύψεως τους). Και στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει στην 
καταγραφή των ανωτέρω διαφοροποιήσεων και υποβολή έγγραφής ενηµέρωσης στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ενηµερώσει την Υπηρεσία ακόµη και στην περίπτωση που οι ανωτέρω διαφοροποιήσεις µπορούν να αντιµετωπισθούν ή 
προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη της µελέτης και τα τεχνικά της σχέδια. Μόνο µετά από την έγκριση της θα προχωρήσει 
στην ενσωµάτωση των εν λόγω αλλαγών στην κατασκευή των προβλεπόµενων εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία 
διατηρεί το δικαίωµα για τη µη έγκριση ενδεχόµενων υπερβάσεων ποσοτήτων σε σχέση µε τις Συµβατικές. 
Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης αν η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτα στις έγγραφες επιφυλάξεις του στις αναλυτικές τεχνικές 
προτάσεις του / ληπτέα µέτρα για αποφυγή µελλοντικών ζηµιών, αλλά αντιθέτως και παρά τις αντιρρήσεις του τον διέταξε 
εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες. 
11.2. Εφ' όσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις ή βελτιώσεις των εγκεκριµένων µελετών, και πριν από οποιαδήποτε 
έγκρισή τους θα καλείται υποχρεωτικά ο Μελετητής που τις συνέταξε προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
11.3. Εφ' όσον τυχόν κριθούν αναγκαίες τροποποιήσεις εγκεκριµένων µελετών, αυτές θα εγκρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 1 του Ν2229/94 και αδαπάνως για την Υπηρεσία. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -12 
Αυτοψία 
Τα αποτελέσµατα της αυτοψίας έχουν συνεκτιµηθεί κατά την σύνταξη της µελέτης µε στόχο τον προσδιορισµό της έκτασης και 
του τρόπου κατασκευής τους, καθώς και την µεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι φέρουν 
την τελική ευθύνη για την αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων που τίθενται στην διάθεσή τους. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -13 
Αποθήκευση και απόθεση υλικών - εργοταξιακοί χώροι, προσωρινές κατασκευές 
Αν οι συνθήκες των εργοταξιακών χώρων ή ο κίνδυνος ζηµιών στο έργο δεν επιτρέπουν, κατά την ελευθέρα κρίση του κυρίου του 
έργου, την επί µακρό χρονικό διάστηµα απόθεση ή αποθήκευση είτε των υλικών εκ των οποίων συντίθενται τα δοµικά στοιχεία 
του έργου είτε έτοιµων κατασκευασµένων δοµικών στοιχείων του έργου, τότε στους χώρους αυτούς θα επιτρέπεται η απόθεση 
περιορισµένων µόνο ποσοτήτων υλικών ή δοµικών στοιχείων για τις άµεσες ανάγκες των έργων και για καθοριζόµενο χρονικό 
διάστηµα, χωρίς από το λόγο αυτό να γεννάται δικαίωµα στον Ανάδοχο για αποζηµίωσή του, από πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, 
πρόσθετες φορτοεκφορτώσεις κλπ. Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ταυτόχρονα µε το 
Χρονοδιάγραµµα του έργου και φάκελο Οργάνωσης Εργοταξίου µε Πρόγραµµα κατάληψης των κατά την άποψή του 
απαιτούµενων χώρων (µε τη µικρότερη κατά το δυνατόν έκταση) για εργοταξιακή χρήση λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της 
λειτουργίας του λιµένα (των εργοταξιακών χώρων), την σταδιακή πρόοδο των εργασιών και τους σχετικούς Περιβαλλοντικούς 
Όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου. Επίσης, θα περιλαµβάνεται πρόταση ασφάλειας (all risk, κλπ), µέθοδοι κατασκευής 
(εγκατάσταση µονάδας σκυροδέµατος, κλπ), φάκελος διασφάλισης ποιότητας. 
 
Ειδικότερα δε ο Ανάδοχος θα πρέπει: 
α) σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, να µεριµνά για τον περιορισµό των αιωρούµενων σωµατιδίων από την 
διαχείριση των αδρανών υλικών και των επιχώσεων µε τον ψεκασµό τους και την συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων του 
εργοταξίου. 
β) να µην προβαίνει σε ανεξέλεγκτες πλύσεις των µηχανηµάτων του έργου και απόρριψη των εξ αυτών υδάτων στην χερσαία 
ζώνη του εργοταξίου του καθώς και στην περιοχή του έργου. 
γ) να µην προβαίνει σε κάθε µορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου και των εργοταξιακών χώρων. 
δ) να µην προβαίνει σε ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους πετρελαιοειδή, καύσιµα κ.λπ. Οµοίως να 
µην προβαίνει σε απόρριψη παλαιών ελαίων επί του εδάφους και να µεριµνά για την λήψη κατάλληλων µέτρων περισυλλογής και 
αποµάκρυνσής τους. Να γίνεται ανά δίµηνο δειγµατοληψία σε δύο σταθερά σηµεία του έργου, σηµεία του έργου, στις οποίες θα 
µετρούνται όλες οι παράµετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία για την 
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αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσµατά τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρεί ο φορέας 
διαχείρισης του έργου. 
ε) να τηρεί τα όρια µέσης ενεργειακής στάθµης θορύβου κατά την λειτουργία των 
εργοταξίων που ορίζονται τα 65dB (Α). 
στ) να προβεί σε εγκατάσταση επαρκούς αριθµού ειδικών δοχείων για την συλλογή λαδιών και πετρελαιοειδών, καθώς και 
δοχείων για την συλλογή απορριµµάτων. 
Τυχόν άρνηση των Αρχών να διαθέσουν τους αιτούµενους από τον Ανάδοχο χώρους δεν συνεπάγεται ότι αίρονται και οι 
υποχρεώσεις του Αναδόχου για εξεύρεση και χρήση εργοταξιακών χώρων µε δική του ευθύνη και δαπάνη αφού θεωρείται ότι 
κατά την φάση σύνταξης της προσφοράς του, ο Ανάδοχος διερεύνησε λεπτοµερώς όλες τις δυνατές λύσεις ακόµα και στην 
περίπτωση που οι υπάρχοντες χώροι δεν του διατεθούν εν µέρει ή και καθ' ολοκληρία, έλαβε δε υπόψη του τους ισχύοντες 
περιορισµούς, ήρθε σε επαφή µε τους Αρµόδιους φορείς και Υπηρεσίες και κατέστρωσε τις εναλλακτικές λύσεις που του 
επέτρεψαν όχι µόνον να υποβάλλει την Προσφορά του αλλά και ειδικότερα να εκτιµήσει και τις δαπάνες µεταφοράς της 
εργολαβίας του (βλ. και άρθρο Α-14 της παρούσας). 
Όλες οι παραπάνω άµεσες και έµµεσες δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδος της 
προσφοράς του ή στην έκπτωση που προσέφερε.  
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η απόθεση των υλικών γίνει σε µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη στον 
προϋπολογισµό απόσταση, το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση ο χώρος απόθεσης θα 
λειτουργεί νοµίµως και στην περίπτωση αλλαγής του θα πρέπει να προσκοµισθεί η σχετική του άδεια.  
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο Ανάδοχος υποχρεούται βάσει της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
να εκτελέσει τις εργασίες του στον λιµένα, εφόσον η εργολαβία εκκινήσει κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, έτσι ώστε η 
όχληση που θα προκληθεί να περιορισθεί όσο αυτό είναι δυνατόν.  
Αν οι συνθήκες του λιµένα επιτρέπουν, κατά την ελευθέρα κρίση του κυρίου του έργου και των αρµόδιων Λιµενικών Αρχών, την 
εγκατάσταση του εργοταξιακού χώρου ή την αποθήκευση και απόθεση των υλικών εντός της λιµενικής ζώνης, τότε η χρήση του 
χώρου αυτού παραχωρείται δωρεάν στον Ανάδοχο κατόπιν αιτήσεώς του για το διάστηµα κατασκευής του έργου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -14 
ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
14.1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις πηγές λήψεως των υλικών, όλες δε οι δαπάνες για την µεταφορά χερσαία ή/και 
θαλάσσια, µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς και από οποιαδήποτε θέση και απόσταση από το χώρο του έργου, των υλικών εκ των 
οποίων συντίθενται τα επιµέρους δοµικά στοιχεία του έργου ή για την µεταφορά έτοιµων κατασκευασµένων δοµικών ή 
δευτερευουσών στοιχείων, περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές µονάδος της προσφοράς του και στην έκπτωση που προσέφερε. 
14.2. Για τη λήψη των απαιτουµένων υλικών για την εκτέλεση του έργου, υλικών λατοµείου γενικά  ή ορυχείου Κ.λπ. η Υπηρεσία 
δεν θα παραδώσει κανένα λατοµείο ή ορυχείο. Γι' αυτό ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει µε δική του ευθύνη για την εξεύρεση 
κατάλληλων πηγών λήψεως υλικών των οποίων οι χηµικές και µηχανικές ιδιότητες θα πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προδιαγραφών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων, ή ακόµα µε προµήθεια από λειτουργούσες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση, για απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για 
παραγωγή υλικών για χρήση του Αναδόχου. 
14.3. Συνεπώς οι τιµές προσφοράς του για την κατασκευή του έργου περιλαµβάνουν όλες τις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται, 
για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, για την προµήθεια από ιδιωτικό λατοµείο των αργών υλικών που είναι αναγκαία ή για µίσθωση 
ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή τους. 
14.4. Επίσης στις τιµές της προσφοράς του περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών προσπελάσεως 
που τυχόν απαιτηθούν για την µεταφορά οποιωνδήποτε υλικών και στοιχείων προς ενσωµάτωσή τους στο έργο, που θα ληφθούν 
από οποιαδήποτε πηγή και καµία αξίωση του Αναδόχου δεν αναγνωρίζεται για πληρωµή άλλης αποζηµιώσεως, λόγω πρόσθετων 
τυχόν µεταφορών, χερσαίων ή θαλασσίων, ή δυσµενών συνθηκών µισθώσεως, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, 
αποκαλύψεως και δηµιουργίας ή εκµεταλλεύσεως και αποδόσεως τούτων κ.λπ. 
14.5. Οι τυχόν πηγές λήψεως υλικών που µνηµονεύονται σε οποιοδήποτε τεύχος του υπόψη έργου είναι ενδεικτικές. Αν κατά τη 
φάση κατασκευής του έργου αποδειχθεί ότι από τις προβλεπόµενες πηγές παράγονται ακατάλληλου ποιότητος υλικά ή δεν 
επαρκούν οι ποσότητές τους ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει καµία απαίτηση πρόσθετης οικονοµικής αποζηµίωσης, ή 
γενικότερα αύξησης του οικονοµικού αντικειµένου του έργου, ούτε να αρνηθεί να εκτελέσει το έργο αφού θεωρείται ότι κατά την 
φάση της προσφοράς του, είχε επιµελώς επιλέξει τις πηγές λήψεως των υλικών, εξασφαλίσει την ποιοτική και ποσοτική επάρκειά 
τους και εκτιµήσει την απόσταση µεταφοράς είτε προς τον εργοταξιακό χώρο είτε προς την θέση των έργων και έλαβε υπόψη την 
αντίστοιχη δαπάνη ανηγµένη στην τιµή της προσφοράς του. Σηµειώνεται ότι η προµήθεια των αδρανών υλικών θα γίνει από 
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νόµιµα υφιστάµενο και σε λειτουργία λατοµείο που θα διαθέτει βεβαίωση της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται το λατοµείο) ότι τούτο (το λατοµείο) τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους 
που του έχουν τεθεί (βλ. και Άρθρο 8-15).  
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η λήψη - προµήθεια των υλικών γίνει από µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη στον 
προϋπολογισµό απόσταση, το επιπλέον κόστος θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση το λατοµείο θα λειτουργεί 
νοµίµως και στην περίπτωση αλλαγής του θα πρέπει να προσκοµισθεί η σχετική του άδεια.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -15 
Απολογιστικές εργασίες 
Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου δικαιούται να διατάξει την εκτέλεση µη προβλεπόµενων από τη 
µελέτη εργασιών, µε το απολογιστικό σύστηµα, ύστερα από σχετική έγκριση της Προϊσταµένης της Αρχής και πάντοτε µε τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 154 του Ν. 4412/2016). 
Ειδικότερα: 
15.1. Μόλις ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή οποιασδήποτε 
φύσεως εκρηκτικών µηχανισµών, θα αναφέρει αµέσως το γεγονός αυτό στον κύριο του έργου και συγχρόνως θα ειδοποιήσει την 
αρµόδια Στρατιωτική Αρχή. 
15.2. Ο κύριος του έργου, µόλις λάβει το σχετικό έγγραφο του Αναδόχου, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την αρµόδια 
Στρατιωτική Αρχή, για να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία αποµακρύνσεως των εν γένει εκρηκτικών υλών και να χορηγηθούν οι 
σχετικές οδηγίες και εντολές, τόσο για τη συνέχιση των εργασιών, όσο και για την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην 
υπόψη περιοχή. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί στις εντολές των ανωτέρω Αρχών. 
15.3. Αν οι συνθήκες εκτελέσεως του έργου επιβάλλουν την διερεύνηση της εκσκαπτόµενης περιοχής, λόγω υπάρξεως 
εκρηκτικών στον πυθµένα, η αρµοδιότητα ανήκει στις Στρατιωτικές Αρχές που µε το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό 
προβαίνουν στην διερεύνηση του χώρου. 
Ο Ανάδοχος δύναται να θέσει τον µηχανικό εξοπλισµό του στη διάθεση των Στρατιωτικών Αρχών. Μετά από έγκριση της 
Προϊσταµένης Αρχής οι εργασίες αυτές εκτελούνται απολογιστικά, σε βάρος του έργου. 
15.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών να γίνει από τον ίδιο, το δηλώνει αυτό εγγράφως 
και, µετά την σύµφωνο γνώµη των Στρατιωτικών Αρχών και υπό τις οδηγίες αυτών, µε το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό που 
θα προσλάβει, ειδικά για τις εργασίες αυτές, προβαίνει στην εκτέλεσή τους και καθίσταται αστικά και ποινικά υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί. 
Η αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα προσδιορισθεί απολογιστικά. 
15.5. Σε περίπτωση που υπάρχει βάσιµη εκτίµηση ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή και µε την προϋπόθεση του επείγοντος, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, κατά το απολογιστικό σύστηµα, τις εργασίες που ανάγονται στην διερεύνηση της 
εκσκαπτόµενης περιοχής για τον εντοπισµό αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆/νουσας Υπηρεσίας, µετά από συνεργασία 
της µε την Προϊσταµένη Αρχή και την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου Πολιτισµού, της οποίας η γνώµη και οι οδηγίες είναι 
καθοριστικές. 
15.6. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου βρεθούν αρχαιότητες, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της 
διαδικασίας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 34 παρ. 1 Ο του Π.∆. 609/85. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου 15.2 ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την ανάλογη παράταση της συµβατικής 
προθεσµίας περαιώσεως του έργου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -16 
Ευκολίες 
Ο κύριος του έργου, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, θα κάνει όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά διαβήµατα στις 
αρµόδιες Αρχές στις οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο Ανάδοχος, µε κοινοποίηση των εγγράφων 
του στην Υπηρεσία, για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα εµπόδια που ενδεχοµένως θα 
προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από τρίτους. 
Ο κύριος του έργου θα συνδράµει χωρίς εκ τούτου να καθίσταται και υπεύθυνος, τον Ανάδοχο για να του παρασχεθεί µε δαπάνες 
του τελευταίου, ο τυχόν διατιθέµενος δηµόσιος χώρος για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την απόθεση ή αποθήκευση είτε 
των υλικών είτε έτοιµων κατασκευασµένων δοµικών στοιχείων. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -17 
Λήψη φωτογραφιών 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε έξοδά του τα οποία θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη ανηγµένα στην προσφορά του, στη λήψη 
φωτογραφιών προ της ενάρξεως των εργασιών, κατά το χρόνο κατασκευής του έργου και µετά την ολοκλήρωσή του. Οι 
φωτογραφίες αυτές, που θα είναι καλλιτεχνικής εµφανίσεως και διαστάσεων 30 εκ. επί 20 εκ. θα απεικονίζουν και την ευρύτερη 
περιοχή του έργου σε τρία στάδια, δηλαδή προ, κατά και µετά την κατασκευή του έργου, και πάντοτε σε συσχετισµό µε τα 
υφιστάµενα έργα, προκειµένου να είναι πάντοτε σαφής ο προσανατολισµός της οπτικής γωνίας από την οποία ελήφθησαν οι 
φωτογραφίες. Στο πίσω µέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ηµεροµηνία που λήφθηκε και τα τεχνικά και οικονοµικά 
στοιχεία του έργου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α-18 
Γνώση συνθηκών κατασκευής έργου - Ευθύνες του Αναδόχου 
18.1. Τονίζεται ότι οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες του έργου (εδαφοτεχνικά, αυτοψία κλπ.), ή άλλες παρατηρήσεις 
που ενδεχόµενα έγιναν από την Υπηρεσία, ετέθησαν στη διάθεση του Αναδόχου για ενηµέρωσή του και µόνο. 
18.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες που 
θα έκρινε ότι του είναι χρήσιµες για να επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα στοιχεία που του 
διατέθηκαν. 
18.3. Σύµφωνα µε τα παρόντα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Π.∆. 609/85,όπως τροποποιήθηκε τον Ν. 4412/2016 τόσο για 
την εφαρµογή της µελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή του έργου, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε 
έλεγχος τυχόν γίνεται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Επίσης ο Ανάδοχος είναι εξ 
ολοκλήρου ο µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των εν γένει υλικών της χρησιµοποίησή τους και την εν γένει εκτέλεση της 
εργασίας κατά τους όρους της παρούσας, τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Μελέτης και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια. 
 
Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα για το έργο, καλύπτονται από διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώµατος για την χρησιµοποίηση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθευτεί, µε δική του δαπάνη, όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα που είναι 
αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για την µεταφορά τους από τις πηγές λήψεως τους. Ο Ανάδοχος οφείλει 
επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο του, σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της µελέτης, καθώς και µε τυχόν 
συµπληρωµατικά που αυτός θα εκπονήσει κατά το στάδιο κατασκευής για την εφαρµογή των οποίων θα πρέπει να έχει ληφθεί 
προηγουµένως η έγκριση της ∆/νουσας Υπηρεσίας. 
18.4. Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο ή 
δολιοφθορά, κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 
18.5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης για ζηµιές και καταστροφές στις εγκαταστάσεις, στα µηχανήµατά του κλπ. 
που θα οφείλονται σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφανίσεως (π.χ. πληµµύρες, θύελλες, 
χιονοπτώσεις κ.λπ.). 
18.6. Οποιασδήποτε φύσεως δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή/και σε τρίτους ή/και σε περιουσίες τρίτων 
που οφείλονται σε αµέλεια ή/και υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο. 
18.7. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των Έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 
18.8. Σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσεως εργασιών, ο Ανάδοχος ενηµερώνει την 
Υπηρεσία και παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -19 
Βοηθητικές εγκαταστάσεις - Γραφεία - Εργαστήρια 
Με την εγκατάστασή του, µέσα στον προβλεπόµενο από το πρόγραµµα εκτελέσεως του έργου χρόνο, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προβεί στην οργάνωση του εργοταξίου κατασκευάζοντας όλα τα απαιτούµενα οικήµατα, εγκαταστάσεις κλπ. 
Όλες οι βοηθητικές εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως γραφεία, υπόστεγα, συνεργεία, αποθήκες κλπ., οι αναγκαίες για την 
εκτέλεση του έργου θα αναγερθούν από τον Ανάδοχο µέσα στην περιοχή που θα εγκρίνει η Επίβλεψη. 
 
β. Χώροι υγιεινής για τους εργαζοµένους στο έργο. 
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Όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις µπορούν να είναι προσωρινής φύσεως, πρέπει όµως να πληρούν τους όρους υγιεινής, να 
παρέχουν λογικές ανέσεις, να είναι εφοδιασµένες µε παροχή πόσιµου νερού και µε ηλεκτρικές, τηλεφωνικές και αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις. 
 
Για την ανέγερση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος εντός 10 ηµέρου από την εγκατάστασή του θα υποβάλει για έγκριση 
στον Επιβλέποντα, γενικό διάγραµµα του εργοταξιακού χώρου και εγκαταστάσεων, συνοδευόµενο από σύντοµη περιγραφή του 
είδους, µεγέθους και διαστάσεων. Από την έγκριση πάντως αυτή δεν µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου σε σχέση µε την 
κατασκευή όλων των απαιτούµενων εγκαταστάσεων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά, µε δαπάνες και ευθύνη του, για την έκδοση των αναγκαίων υγειονοµικών κλπ. 
αδειών, καθώς και των άλλων τυχόν εγκρίσεων για την κατασκευή των εργοταξιακών και λοιπών εγκαταστάσεων. 
Η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, οι ως άνω 
εγκαταστάσεις καθαιρούνται επίσης µε δαπάνες του Αναδόχου, µετά την προσωρινή παραλαβή του έργου και πριν από την 
οριστική παραλαβή του και ο χώρος αποκαθίσταται ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κάθε εργοταξιακού χώρου 
(βλέπε περιβαλλοντικούς όρους ΦΕΚ 68269/5387/90 ΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ (πρώην ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε). και ΥΕΝ. 
Η συχνότητα εκτελέσεως των δειγµατοληψιών, ελέγχων και δοκιµών των υλικών θα καθορίζονται από την Επίβλεψη, ανάλογα µε 
τα παρατηρούµενα αποτελέσµατα του όγκου των εργασιών, και των υπόλοιπων συνθηκών που επικρατούν κατά την κατασκευή 
των έργων, ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των εργασιών. Σε ουδεµία όµως περίπτωση ο αριθµός 
των δοκιµασιών και ελέγχων δεν θα είναι µικρότερος των προβλεπόµενων στις τεχνικές προδιαγραφές ή και τα υπόλοιπα 
συµβατικά τεύχη. Η χρήση εξειδικευµένου δύτη για την βιντεοσκόπηση και έλεγχος των υποθαλάσσιων κατασκευών, 
υποδεικνύεται από την Επιβλέπουσα Αρχή και οι δαπάνες καλύπτονται από τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος διαθέτει στην χρήση της Επιβλέπουσας Αρχής, ταχύπλοο σκάφος για την µεταφορά ανθρώπων και αγαθών. 
 
Όλες οι δοκιµές και έλεγχοι των υλικών θα εκτελούνται σε αναγνωρισµένο Εργαστήριο, της εγκρίσεως της ∆/νουσας το έργο 
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που εκτελεστούν εντός του εργοταξίου, εφόσον αποφασισθεί από τον Ανάδοχο, θα εκτελούνται κατά 
κανόνα παρουσία και κάτω από τον έλεγχο των εντεταλµένων γι' αυτό οργάνων της Επιβλέψεως. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών 
και ελέγχων θα εµφανίζονται σε ειδικά τυποποιηµένα έντυπα και δελτία εγκεκριµένα από την Επίβλεψη, θα υπογράφονται δε, για 
µεν τον Ανάδοχο, από τον ∆ιευθυντή του εργοταξίου και τον ∆ιευθυντή του εργαστηρίου, για δε την Επίβλεψη από: τα 
εντεταλµένα ως άνω όργανα, θα υποβάλλονται δε αµέσως προς θεώρηση στον Επιβλέποντα. 
Όλοι οι εκτελεσθέντες έλεγχοι θα υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την 
δειγµατοληψία ή την λήψη αποτελεσµάτων κατά περίπτωση και αρχειοθετούνται σε ιδιαίτερο αρχείο ελέγχων, στο-οποίο θα 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σχετικά µε κάθε πληροφορία που αφορά στον συγκεκριµένο έλεγχο και τα εξαγόµενα αποτελέσµατα 
όπως π.χ. : 
- το είδος του ελέγχου 
- η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου 
- το όνοµα και η ιδιότητα του εκτελέσαντος τον έλεγχο 
- η ακριβής θέση της δειγµατοληψίας ή/και του ελέγχου κλπ. 
 
Ανεξαρτήτως αν τα αποτελέσµατα των ελέγχων βρίσκονται ή όχι σε συµφωνία µε τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες πρότυπες 
τεχνικές προδιαγραφές ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, δεν θα γίνεταί τελική επιµέτρηση, ούτε θα αναγνωρίζεται ως ποιοτικά 
αποδεκτή καµία κατασκευή αν στον φάκελο του έργου δεν υπάρχουν οι εργαστηριακές δοκιµές, που είναι οι µόνες που 
τεκµηριώνουν ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Σε περίπτωση αµφισβητήσεως, από τα όργανα της Επιβλέψεως, των αποτελεσµάτων κάποιας δοκιµής ή ελέγχου, επειδή δεν 
τηρήθηκαν οι προδιαγραφές εκτελέσεώς της γίνεται ειδική µνεία γι' αυτό, από τα όργανα της Επιβλέψεως στα σχετικά δελτία, ο δε 
Επιβλέπων διατάσσει έγγραφα την άµεση επανάληψη των αµφισβητούµενων δοκιµασιών και ελέγχων, ή και την εκτέλεση 
συµπληρωµατικών δοκιµών, στο πλησιέστερο κρατικό Εργαστήριο, ή σε άλλο αναγνωρισµένο Εργαστήριο. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -20 
Ασφαλίσεις 
20.1. Γενικά 
20.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά 
ασφαλιστικά ταµεία, όλο το Προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι Υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις περί ΙΚΑ διατάξεις. 
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20.1.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό 
προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας µέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. εφ' 
όσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. 
20.1.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία που µπορεί σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία, να ασφαλίζει παρεµφερή έργα, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται στο έργο, πλωτά και χερσαία, σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική Εταιρεία όλα τα 
µηχανήµατά του. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει 
από τον κύριο του έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος. 
20.1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου (κλοπή, φθορά, 
φωτιά, κατολισθήσεις κλπ.), για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο, τα υλικά που θα 
έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία επί τόπου του Έργου και εποµένως θα ανήκουν σ' αυτήν. 
Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε αποθήκες του Αναδόχου, ή σε άλλους χώρους, µακριά 
από το εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του Ελληνικού Κράτους, η ασφάλιση θα καλύπτει όπως παραπάνω και τη µεταφορά. 
Κανένα υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος µερικά ή ολικά) και γι' 
αυτό η ασφάλιση για την µεταφορά υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου. 
 
20.1.5. Ο Ανάδοχος θα συνάψει µε δικές του δαπάνες µε µία ή περισσότερες 
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας-µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και που χωρίς να παραβιάζονται οι 
όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική Νοµοθεσία µπορούν να ασφαλίσουν παρεµφερή έργα, τις ασφάλειες των 
ακόλουθων παραγράφων 20.2 και 20.3 και σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 20.4 και 20.5 του 
παρόντος.  
 
20.2. Ασφάλιση του έργου κατά παντός κινδύνου 
20.2.1. Αντικείµενο ασφάλισης 
20.2.1.1 Αντικείµενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (εξοπλισµός, υλικά, υπηρεσίες κ.λπ.) Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους Ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου 
κεφαλαίου, σύµφωνα µε την πραγµατική αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υπασφάλισης. 
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής που 
οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία) τυχαία περιστατικά καθώς επίσης λανθασµένη 
κατασκευή (MANUFACTURER' S RISK), λανθασµένη µελέτη, ελαττωµατικά υλικά, λανθασµένη εργασία, κλπ µε εξαίρεση 
τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
(π.χ. πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία 
κλπ.). Οι βλάβες Ι καταστροφές από σεισµούς και άλλα παρόµοια ατυχήµατα θα καλύπτονται. 
20.2.2. ∆ιάρκεια της ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης θα λήγει δε την ηµεροµηνία κατά την οποία θα 
συντελεστεί η προσωρινή παραλαβή. 
 
20.3 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων 
20.3.1. Αντικείµενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, και οι ασφαλιστές θα 
υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές 
σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 
επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στο 
πλαίσιο των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
20.3.2. ∆ιάρκεια ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του έργου, θα 
λήγει δε την ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής η οποία θεωρείται ότι συντελείται µε την προσωρινή 
παραλαβή του έργου. 
 
20.3.3. Όρια αποζηµίωσης 
20.3.3.1. Τα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά περιστατικό τα ακόλουθα: 
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Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα τρίτων κινητά ή ακίνητα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν 
ζηµιωθέντων τρίτων 300.000 € 
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτοµο και ατύχηµα 600.000 € 
Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων 1.500.000 € 
Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλειας 1.800.000 € 
 
20.3.4. Ειδικοί όροι 
20.3.4.1 Η Υπηρεσία το εν γένει Προσωπικό της, οι τυχόν Σύµβουλοι και το προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIΑΒΙLΙΤΥ). 
 
20.4 Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια "κατά παντός κινδύνου του έργου" και "αστικής ευθύνης έναντι τρίτων" 
20.4.1. Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 20.2 και 20.3 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
20.4.1.1 Η Υπηρεσία, οι τυχόν Σύµβουλοι της, οι συνεργάτες της και οι υπάλληλοι της θα είναι συνασφαλιζόµενοι. 
20.4.1.2 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή, δια συστηµένης 
επιστολής σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία θα έχει επιδοθεί τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την 
Υπηρεσία τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες προ της οριζόµενης ηµεροµηνίας ακυρώσεως. 
20.4.1.3 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του έργου ο Ανάδοχος µεταβιβάζει και εκχωρεί στην Υπηρεσία εξ αρχής τα 
ποσά των απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται απ' ευθείας στην Υπηρεσία ύστερα από 
σχετική αίτησή της χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου. 
20.4.1.4 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας των υπαλλήλων της και 
Συµβούλων της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθεληµένη, 
των προσώπων αυτών. 
20.4.1.5 Η Υπηρεσία το προσωπικό της, καθώς και όλοι οι Σύµβουλοι, συνεργάτες 
της, µελετητές και το προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα. 
20.4.1.6 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας, που απορρέει, από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα 
(ευθύνη προστήσαντος). 
20.4.1.7 Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 
 
20.4.2 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο σε οποιαδήποτε φάση και 
αν βρίσκεται, µπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από την Υπηρεσία και τα έξοδα της ασφάλισης 
αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
20.5 Γενικοί όροι ασφάλισης 
20.5.1. Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται και να λαµβάνει υπόψη τις διατάξεις 
των Νόµων, Νοµοθετικών ∆ιαταγµάτων, Κανονισµών κλπ., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρµογή στην Ελλάδα (π.χ. Ν.∆. 
400/70, Ν.489/76, Ν. 1256/82, Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τον Νόµο 2229/94, Π.∆. 609/85 κλπ.). 
20.5.2. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους κλπ των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόµενες ασφαλιστικές καλύψεις, 
οι οικονοµικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
20.5.3. Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, 
που απορρέουν από τη Σύµβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε 
πρόσωπα ή/και πράγµατα πέραν από τα ποσά των ασφαλιστηρίων. 
20.5.4. Σε περίπτωση, που η ασφαλιστική εταιρεία, µε την οποία ο Ανάδοχος συνοµολόγησε τις ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί 
να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κλπ. για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για 
την αποκατάστασή της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης, κλπ. σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης και η Υπηρεσία 
δικαιούται να παρακρατήσει, από οποιονδήποτε λογαριασµό του Αναδόχου ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά, που 
κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάστασή της εν λόγω ζηµιάς ή βλάβης. 
20.5.5. Ο Ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλισθεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της από αυτόν σε σχέση µε τα ποσά που του έχει 
καταβάλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συµπεριλάβουν τόσο στα Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα 
άλλου τύπου ασφαλιστήρια, που καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, κλπ) τον εξής Ειδικό Όρο: 
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Σε περίπτωση µερικής ή ολικής βλάβης του έργου: 
"Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κλπ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει 
προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Εφ' όσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις 
(ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας 
για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και 
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για τον σκοπό αυτό". 
20.5.7. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ' ουδέν τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Κύρια Σύµβαση. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -21 
Μέτρα ασφαλείας 
21.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο 
2000 (απόφαση υπ. αρ. 433/19-9-2000 του ΥΠΕΧΩ∆Ε/ ΦΕΚ 1176/22-9-2000 τεύχος Β), σχετικά µε την καθιέρωση του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 
Έργου, µε έναρξη ισχύος από 22-9-2000. Σύµφωνα µε αυτήν η Επιτροπή Παραλαβής κάθε έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι 
για το παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την 
παράγραφο 7 του αρθ. 3 του Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής 
και η Επιτροπή δεν θα προβαίνει στην' σχετική παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο Φ.Α.Υ., ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως 
ενηµερωµένος. Στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα αναφέρεται ακόµη ότι ο Φ.Α.Υ. εφαρµόσθηκε και ενηµερώθηκε µετά 
την οριστική παραλαβή ή ότι συµπληρώθηκε µε τις εργασίες που εκτελέσθηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων. 
21.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και 
λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 
21.3. 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 επισηµάνσεως και απαγορεύσεως επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές και 
συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στο εργοτάξιο. 
21.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούµενα κατά περίπτωση εργασίας ατοµικά και οµαδικά 
εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, 
γάντια, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών, ακουστικά προστασίας από τον θόρυβο κλπ. Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 
21.5. Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
φροντίζει: 
για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης, 
για τον περιοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους, 
να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεως ή και άλλων ανοικτής πυράς, κοντά σε χώρους αποθηκεύσεως καυσίµων, ή άλλων 
εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε άλλους. 
21.6. 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 σωστών µέτρων ασφάλειας και η 
τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα προλήψεως ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική 
Νοµοθεσία και, µόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως 
ατυχηµάτων. 
21.7. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιάσει την περιοχή των έργων µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και εξοπλισµό 
αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (π.χ. πλωτά φράγµατα, απορροφητικές 
αντλίες, διασκορπιστικές ουσίες κλπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία λιµενική ζώνη αρχή καθώς και να γνωστοποιήσει στο 
οικείο Λιµεναρχείο µε την εγκατάσταση του την "σχεδίαση" της σχετικής διαδικασίας που θα εφαρµόσει σε παρόµοια περιστατικά 
(βλ. Άρθρο 8-15). Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα παραπάνω θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη ανηγµένες στην τιµή 
προσφοράς του Αναδόχου και ως εκ τούτου ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση αναγνωρίζεται. 
21.8. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους 
(Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κλπ.). . 
21.9. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο Α -22 
Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως του έργου 
22.1 Εκτός από όσα καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Σηµάνσεως εκτελουµένων έργων εντός ή εκτός κατοικηµένων 
περιοχών (απόφ. εγκρ. ΒΜ5/30428/17-06-80 και ΒΜ5/30058/1983Υ∆Ε), σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε τη 
δαπάνη των προσθέτων ενδεικτικών και πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν στην είσοδο της περιοχής του έργου 
και που θα φέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία σύµφωνα µε τον επικοινωνιακό οδηγό για την πληροφόρηση 
και τη δηµοσιότητα Ε.Π. του ΕΣΠΑ,  καθώς και οιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ζητήσει η Υπηρεσία. 
22.2. Ως προς τη φωτοσήµανση και τα µέτρα ασφάλειας των λιµενικών κατασκευών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο Α-
10 της παρούσης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -23 
∆ιευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους 
23.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών που, ενδεχόµενα, θα εκτελούν έργα σε παραπλεύρως 
χώρους, ή µέσα στο ίδιο εργοτάξιο, εφ' όσον πρόκειται περί αντικειµένου που δεν καλύπτει η δική του σύµβαση. 
23.2. Ρητά καθορίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες του Αναδόχου θα περιορίζονται αποκλειστικά στους χώρους που ήθελε 
παραχωρήσει η Υπηρεσία και, µόνο σε περίπτωση που δεν θα προκύψει ενόχληση και ύστερα από σχετική έγκριση, θα µπορεί να 
επεκταθεί πέρα από τα καθορισµένα όρια, µε δική του ευθύνη και δαπάνη. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -24 
Τήρηση νόµων - Αστυνοµικών διατάξεων - Έκδοση αδειών 
24.1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα 
∆ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Λιµενικές και Αστυνοµικές διατάξεις ή διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες απαιτήσεις 
οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ηµοτικής ή άλλης αρχής για τον Ανάδοχο και για τις εργασίες του. 
24.2. Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κ.λ.π., υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην Υπηρεσία τις διαταγές 
που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών 
σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π. 
24.3. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, κάθε άδειας που προβλέπεται από τους 
ανωτέρω Νόµους, ∆ιατάγµατα κλπ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -25 
Νυχτερινή Υπερωριακή εργασία - Εργασία τις αργίες και εορτές 
25.1. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυχτερινής, ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας τις Αργίες και Εορτές, σύµφωνα µε όσα σχετικά 
ορίζονται από τους Νόµους και κανονισµούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφ' όσον καθίσταται αναγκαία, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, η νυχτερινή, ή υπερωριακή εργασία, ή η εκτέλεση εργασίας τις Αργίες και Εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εκτελεί αυτή χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, τόσο για τις αρχικές συµβατικές τιµές µονάδος και 
ποσότητες που θα δοθούν µε Σ.Π., όσο και για τις νέες τιµές µονάδος που θα γίνουν µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
25.2. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η Υπηρεσία θα συνηγορήσει εφ' όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη 
δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από 
τις αρµόδιες αρχές. 
25.3. Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για 
παράταση των προθεσµιών εκτελέσεως του Έργου. Την αδυναµία εκτελέσεως εργασιών µε υπερωριακή απασχόληση ο 
Ανάδοχος οφείλει να την καλύψει µε εργασία σε περισσότερες φυλακές (βάρδιες). 
25.4. Κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό 
φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα που να επιτρέπουν την καλή 
τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική εκτέλεση των έργων. 
25.5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση και για οποιονδήποτε αιτία καταβολής αποζηµίωσης για σταλία 
µηχανηµάτων, προσωπικού και εξοπλισµού τις επίσηµες Αργίες και Εορτές. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Α -26 
Συµβατικά Τεύχη 
1. Τα Συµβατικά Τεύχη κατά σειρά ισχύος αυτών, είναι : 

1. Εργολαβικό Συµφωνητικό 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17 

2. Προϋπολογισµός Προσφοράς 
3. Τιµολόγιο Μελέτης – Προϋπολογισµός / Μελέτης 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
5. Τεχνική Περιγραφή του Έργου 
6. Τεχνική Έκθεση (Υπολογισµοί, Παραδοχές κλπ) 
7. Σχέδια 
8. Χρονοδιάγραµµα Έργου όπως αυτό εγκρίθηκε από την Υπηρεσία. 

Τα προαναφερόµενα τεύχη θα αναγιγνώσκονται και ερµηνεύονται από κοινού και σε αµοιβαίο συσχετισµό µε βασικό κριτήριο 
την αρτιότερη, την πιο έντεχνη και πλήρη κατασκευή του έργου. 

2. Στην περίπτωση διαφορών µεταξύ των τευχών, η σειρά ισχύος προτεραιότητας των τευχών θα είναι αυτή µε την οποία 
αναγράφονται µε κατιούσα σειρά στην προηγούµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
 
 

Β' ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β -1 
Αντικείµενο εργολαβίας 
Το τεχνικό αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας που περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης του έργου. 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β -2 
Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής - Χρονικός προγραµµατισµός 

2.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία πρόγραµµα κατασκευής του όλου έργου, στο οποίο θα 

τηρηθούν οι τµηµατικές προθεσµίες του έργου που ορίζονται στο άρθρο Β-4 της παρούσης, καθώς και οι ειδικοί τεχνικοί όροι της 

παρ. 2.10 του παρόντος άρθρου Β-2, εντός δέκα πέντε ηµερών την υπογραφή της σύµβασης. 
2.2. Το πρόγραµµα (Χρονοδιάγραµµα) που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, θα περιλαµβάνει: 
2.2.1. Λεπτοµερειακή ανάλυση, για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτελέσεως του έργου, µε διάκριση τους σε δραστηριότητες 
µε ευθύνη του Αναδόχου και σε τυχόν δραστηριότητες µε ευθύνη της Υπηρεσίας Επιβλέψεως. 
Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίµηση, ή υπολογισµό της διάρκειας που κρίνεται αναγκαία, 
για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. Στο συγκεκριµένο σηµείο ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή έτσι 
ώστε να είναι κατανοητή και εφαρµόσιµη η εκτέλεση των εργασιών. 
2.2.2. Εφιστάται η προσοχή ότι, η διάρκεια εκτελέσεως των δραστηριοτήτων από άλλους φορείς, εκτός από τον Ανάδοχο, θα 
πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια (καθορισµός µεγίστων - ελαχίστων), όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της 
παρούσας συµβάσεως. 
2.2.3. Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα, µε ανάλυσή της κατά µονάδα 
χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του τιµολογίου, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προεργασιών (που δεν προβλέπονται στο τιµολόγιο). 
2.2.4. ∆ιευκρίνιση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσµίες π.χ. 
∆ραστηριότητα:     Εκσκαφές  
Συνολική ποσότητα:     µ3 
Συνολική διάρκεια:     ηµερολογιακές ηµέρες 
Προβλεπόµενη κατασκευαστική δυνατότητα  µ3 
Προβλεπόµενος βαθµός προσπάθειας Π.χ. µηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. για 7ωρη εργασία ανά ηµέρα και πέντε εργάσιµες µέρες 
την εβδοµάδα. 
Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δηµοπρατούνται, µε ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας χρονικής ασφάλειας, για τυχόν 
µεταβολή τους. 
2.3. Με βάση την παραπάνω µεθοδολογία θα υπολογιστούν οι απαιτούµενοι χρόνοι, κατά δραστηριότητα και θα συνυποβληθούν 
από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του Χρονοδιαγράµµατος τα παρακάτω: 
α. Πρόγραµµα µε µορφή σχηµατικής κάτοψης (βλέπε και παράγραφο 2.7 του παρόντος άρθρου). 
β. Πίνακα κατά είδος εργασίας, συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, επιχώµατα κλπ.) των προς εκτέλεση, ανά µήνα ποσοτήτων, εργασιών 
και µηνιαίας προβλεπόµενης απορροφήσεως πιστώσεων, για το σύνολο του έργου (θα περιλαµβάνει εργασίες, Ο.Ε. και Γ.Ε., 
προβλεπόµενη αναθεώρηση, Φ.Π.Α. κλπ. 
Στον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για την συµπλήρωση ποσοτήτων, εργασιών και δαπανών που θα 
εκτελούνται κάθε µήνα και θα συµπληρώνονται µετά την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριµένου µηνός (βλ. παραγρ. 2.7) 
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γ. Πίνακας απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού και χρονοδιάγραµµα απασχολήσεώς του στο έργο. 
δ. Πίνακας διαθέσιµου µηχανικού εξοπλισµού µε τις αποδόσεις του κάθε µηχανήµατος. 
ε. Τεχνική Έκθεση που θα τεκµηριώνει τα παραπάνω. 
2.4.1. Ο Ανάδοχος, µετά την υπογραφή της Συµβάσεως και µέσα σε διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών, θα συντάξει και θα 
υποβάλει προς έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου". 
2.4.2. Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του Χρονοδιαγράµµατος που θα υποβληθεί, από τον Ανάδοχο τούτο θα 
πρέπει να ανασυνταχθεί και να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές, εντός ευλόγου προθεσµίας που θα θέσει η Υπηρεσία. 
2.4.3. Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και τεκµηριωµένη υποβολή (ή επανυποβολή) του Χρονοδιαγράµµατος 
από τον Ανάδοχο κατά τα παραπάνω, συνεπάγεται εκτός από την διαδικασία της εκπτώσεως που προβλέπεται από το άρθρο 160 
του Ν. 4412/2016 : 
α. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία, ίση προς 1/4000 του Συµβατικού Τιµήµατος. Η ποινική ρήτρα 
αυτή επιβάλλεται κάθε φορά που Χρονοδιάγραµµα του έργου θα είναι απαραίτητο (βάσει των σχετικών διατάξεων) και ο 
Ανάδοχος και αυτός είτε παραλείπει είτε αµελεί να το υποβάλει. Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται από τον αµέσως επόµενο 
λογαριασµό. 
β. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο υπηρεσιακού Προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, που στη συνέχεια θα 
είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωµα οποιασδήποτε χρονικής τροποποίησης. 
γ. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για κάθε ανωµαλία που τυχόν συµβεί. 
2.4.4. Μετά την υποβολή (ή επανυποβολή) του Χρονοδιαγράµµατος και των συνοδευτικών του στοιχείων, η Υπηρεσία εγκρίνει 
αυτό όπως υποβλήθηκε, ή όπως θα το τροποποιήσει, µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την εκάστοτε υποβολή. Καθυστέρηση για 
έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του 
Προγράµµατος του Αναδόχου. Σε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του Χρονοδιαγράµµατος στην προθεσµία που 
ορίζεται από την Υπηρεσία, τότε η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραµµα που θα συντάξει η ίδια ή 
ειδικό ιδιωτικό γραφείο. 
Σε κάθε περίπτωση (συντάξεως Χρονοδιαγράµµατος από την Υπηρεσία, ή από ιδιωτικό γραφείο) θα αφαιρείται από το "λαβείν" 
του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1α της αποφάσεως ∆17α/02/117/ΦΝ 332/10-11-88 (ΦΕΚ 
8628/16-11-89). 
2.4.5. Την ευθύνη για τις οποιεσδήποτε ανωµαλίες που θα συµβούν στην εκτέλεση του έργου, όπως και για τις οποιεσδήποτε 
ποινικές ρήτρες ήθελαν επιβληθούν, από την καταστρατήγηση τµηµατικών προθεσµιών, θα φέρει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος. 
2.5. Ο Ανάδοχος, κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη πέµπτη (15η) µέρα από την υποβολή για έγκριση του οριστικού 
Χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του προσωρινό Χρονοδιάγραµµα φέροντας ακέραια 
την ευθύνη αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δηµοπρασίας. Για τον λόγο αυτό θεωρείται συµβατικά 
ότι η διαδικασία της καταρτίσεως και εγκρίσεως ή µεταβολής του Χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του 
Χρονοδιαγράµµατος δεν περιλαµβάνει την µε οποιαδήποτε έννοια συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που. 
προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο. 
2.6. Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του Χρονοδιαγράµµατος που όπως θα 
διαµορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτελέσεως των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριµηνιαία 
έκθεση προόδου, στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συµφωνία ή όχι µε το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων. 
Επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει µαζί µε την παραπάνω τριµηνιαία έκθεση προόδου να υποβάλει στην επίβλεψη και σε πέντε (5) 
αντίτυπα: 
2.6.1. Αντίγραφο του Χρονοδιαγράµµατος, όπως αυτό εφαρµόστηκε, σύµφωνα µε την πραγµατική κατάσταση ως ανωτέρω, µε 
ένδειξη της πορείας των εργασιών σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις. 
2.6.2. Αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων, µε προσθήκη σε ειδική στήλη παρατηρήσεων, των µεταβολών που έχουν 
γίνει στις αρχικές προβλέψεις, δηλαδή ανακεφαλαιωτικά το µέρος που εκτελέστηκε, αυτό που υπολείπεται, την τυχόν µεταβολή 
του ρυθµού κ.λπ. 
2.6.3. Παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των παραπάνω συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα, µέχρι ποσού 
ίσου προς 0,15 της ποινικής ρήτρας της παραγράφου 2.4.3. που επιβάλλεται για κάθε περίπτωση τριµηνιαίας υποβολής. 
Τα παραπάνω στοιχεία (ανά τριµηνιαία υποβολή) είναι επιβοηθητικά για τον έλεγχο της πορείας των εργασιών του Αναδόχου και 
για την σύγκριση µε την πορεία που επιβάλλεται για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για 
στοιχεία που δεσµεύουν τον Ανάδοχο και όχι την Υπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή συµφωνήσει ή δεν αντιδράσει. 
2.7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην αρχή κάθε µήνα, σε πέντε σειρές, αντίγραφο του προγράµµατος σε µορφή 
σχηµατικής κάτοψης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.α., στο οποίο θα απεικονίζονται οι εργασίες σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
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Οι απεικονιζόµενες µε λευκό χρώµα εργασίες θα είναι αυτές που δεν εκτελούνται ακόµα. 
Οι απεικονιζόµενες µε απλή διαγράµµιση εργασίες θα είναι οι προς εκτέλεση του τρέχοντα µήνα. 
Οι απεικονιζόµενες µε ροµβοειδή διαγράµµιση εργασίες θα είναι οι περαιωµένες τον τελευταίο µήνα. 
Οι απεικονιζόµενες µε µαύρο χρώµα εργασίες θα είναι οι παλιές περαιωµένες (πριν από τον τελευταίο µήνα). 
Επίσης, θα πρέπει κάθε µήνα να υποβάλει, σε πέντε σειρές, αντίγραφο του πίνακα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.β, 
συµπληρωµένο µε τα στοιχεία των εκτελεσθεισών εργασιών και πιστώσεων που έχουν απορροφηθεί µέχρι τον τρέχοντα µήνα. 
2.8. Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να ζητήσει την συνυποβολή, µαζί µε τα προηγούµενα και άλλων 
στοιχείων (όπως Π.χ. διαγράµµατα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί µέρους έργων, µε έγχρωµες ενδείξεις του µέρους που 
εκτελέσθηκε κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά, για να σχηµατισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, 
προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράµµατος. 
2.9. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποιήσεως του αρχικού εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται 
από τις κείµενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειµένου), θα συντάσσεται προσαρµοσµένο Χρονοδιάγραµµα, για το οποίο 
θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. 
2.10. Ειδικοί Τεχνικοί 'Όροι Χρονοδιαγράµµατος 
Κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράµµατος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι κατασκευαστικοί περιορισµοί που είναι 
κρίσιµοι στην εκτέλεση του έργου: 
α) Αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης προ της ενάρξεως οποιασδήποτε, άλλης εργασίας. 
β) Εντός δεκαπενθήµερου από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει του φακέλους Ασφάλειας και Υγείας 
του Έργου (ΦΑΫ – ΣΑΫ). 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β -3 
Πινακίδες ενδεικτικές του κατασκευαζόµενου έργου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε ένα µήνα από την εγκατάστασή του στο έργο, να προµηθευτεί και να τοποθετήσει καλαίσθητες 
πινακίδες µε πληροφορίες για το έργο που κατασκευάζεται. Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθµός αυτών, οι αναγραφόµενες 
ενδείξεις (ονοµασία έργου, κύριος έργου, χρηµατοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, Μελετητής, Ανάδοχος, 
προϋπολογισµός έργου), ο χρωµατισµός, ο τρόπος στηρίξεως και οι θέσεις τοποθετήσεώς τους θα καθορισθούν, κατά την 
εγκατάσταση του Αναδόχου, από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς και τοποθετήσεως των 
πινακίδων αυτών βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου και περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδος του τιµολογίου (µελέτης ή 
προσφοράς) και τα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση µη συµµορφώσεως του Αναδόχου στην καθοριζόµενη ανωτέρω µηνιαία 
προθεσµία, η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτησή τους σε βάρος και 
για λογαριασµό του Αναδόχου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-4 
1. Προθεσµίες 
Η συνολική προθεσµία εκτελέσεως του έργου ορίζεται σε  ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Συµβάσεως. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος να ζητήσει διακοπή των εργασιών για διάφορους λόγους 
µε ανάλογη παράταση της προθεσµίας εκτελέσεως των έργων την οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει, χωρίς να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζηµίωση, λόγω της παρατάσεως αυτής, µε εξαίρεση τη νόµιµη αναθεώρηση των τιµών. 
2. Παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο, µε δικαιολογία την άγνοια των εδαφικών και κλιµατολογικών 
συνθηκών της περιοχής του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών λήψεως υλικών, της καταστάσεως των οδών 
προσπελάσεως, της δυσκολίας προσεγγίσεως των περιοχών λήψεως αδρανών υλικών ή αδυναµίας έγκαιρης εξευρέσεως εργατών, 
µηχανηµάτων και υλικών από την Ελληνική και ξένη βιοµηχανία καθώς και για όποιες εργασίες, ρητά αναφέρεται στα συµβατικά 
τεύχη, ότι δεν δικαιολογείται παράταση προθεσµιών. 
3. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνεκτιµήσει κατά την υποβολή της προσφοράς του το χρόνο που απαιτείται για τις 
διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων που ενδεχόµενα θα εισάγει από το εξωτερικό. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-5 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως 
Πριν ή κατά την υπογραφή της Συµβάσεως κατατίθεται εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης, εκτός 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1β, του άρθρου 302, του Ν. 4412/2016. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο Β-6 
Ποινικές ρήτρες 
6.1. Για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου, υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε 
το 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από την σύµβαση συνολικής 
προθεσµίας. 
Για τις επόµενες µέρες µέχρι ακόµα 15% της συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα υπέρβασης, ως άνω, ορίζεται 
σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. 
6.2. Για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 
6.3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 38 του Π.∆. 609/85, η 
τελική επιµέτρηση των εργασιών επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστερήσεως, ειδική ποινική ρήτρα 
ποσοστού 2% επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον Ανάδοχο και επιβάλλεται µετά από απόφαση της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-7 
∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 
Η κατά το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016 διοικητική παραλαβή για χρήση µπορεί να διενεργηθεί είτε στο σύνολο του έργου είτε σε 
αυτοτελή τµήµατα του µετά την περαίωσή τους. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-8 
Πληρωµές 
Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε µηνιαίες πιστοποιήσεις που θα στηρίζονται σε επιµετρητικά στοιχεία και µε την 
διαδικασία του άρθρου 152 του Ν.4412/2016. 
Οι κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο και συµπληρώνουν την εγγύηση καλής εκτελέσεως προβλέπονται 
επίσης από το άρθρο 152 του Ν.4412/2016. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β -9 
Αναθεώρηση 
Οι τιµές αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και µε βάση τα άρθρα των εγκεκριµένων αναλύσεων τιµών, που 
αναγράφονται παράπλευρα σε κάθε άρθρο στον προϋπολογισµό Υπηρεσίας. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β- 10 
Χρόνος Εγγυήσεως και συντηρήσεως 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις και προϋποθέσεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016 ο χρόνος εγγυήσεως, µετά την πάροδο του οποίου 
ενεργείται η οριστική παραλαβή, καθορίζεται σε 15 µήνες. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β- 11 
Προκαταβολές 
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β -12 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
∆εν προβλέπεται ρήτρα χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριµ). 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β -13 
∆ιεύθυνση των έργων από τον Ανάδοχο 
13.1. Κατά την υπογραφή της Συµβάσεως 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. 
13.2. Το βραδύτερο σε είκοσι (20) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της Συµβάσεως κατασκευής του έργου θα αναλάβει 
τα καθήκοντά του και ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου. 
13.3. Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ή άλλης ισότιµης 
Σχολής µε κατασκευαστική πείρα Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗΣ Α2 ΚΑΙ ΠΑΝΩπου θα διορίζεται από τον Ανάδοχο, ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
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Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, πριν από 
την υπογραφή της Συµβάσεως, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα 
και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να µην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο 
Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος 
για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική 
γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα τεχνικός διερµηνέας που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο. 
Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχολήσεως, για το υπόψη έργο και η απουσία του από το 
εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν µε εκτός εργοταξίου απασχόληση που 
αφορά στο υπόψη έργο. 
Όταν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που 
θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
13.4. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος, µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να 
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, 
οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή 
του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ). 
13.5. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και 
για την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφαλείας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε 
τρίτου. Γι' αυτό ο προϊστάµενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται τον 
διορισµό του και τις ευθύνες του. 
13.6. Η Υπηρεσία δύναται, κατά την απόλυτη κρίση, της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της, για τον ορισµό οποιουδήποτε 
από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του οποίου ο 
διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 
13.7. Προβλέπεται η συνεχής παρουσία επί τόπου του έργου, καθ' όλη την διάρκεια εκτελέσεως του, ενός τουλάχιστον έµπειρου 
εργοδηγού. 
13.8. Όλο το παραπάνω αναφερόµενο προσωπικό θα τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Επίσης η Υπηρεσία µπορεί να 
διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 
Ρητά καθορίζεται ότι, ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από 
τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι  
την Υπηρεσία. 
13.9. Η παρουσία του ανωτέρω προσωπικού θα ελέγχεται συνεχώς από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση 
συστηµατικής µη συµµορφώσεως, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί 
εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να του επιβάλλει και πρόστιµο, µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για 
προσωπικό που, ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. 
Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου. 
13.10. Γενικά για το προσωπικό του Αναδόχου ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1418/94 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 9 
του άρθρου 2 του Ν. 2229/94. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β -14 
Νέες εργασίες 
Για τις νέες εργασίες και την σύνταξη Νέων Τιµών Μονάδος ακολουθείται η διαδικασία της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων ως 
ισχύει κατά τον χρόνο της ∆ηµοπράτησης. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β- 15 
Περιβαλλοντικοί όροι 
15.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως κατά την διάρκεια εκτελέσεως των έργων,. λαµβάνει υπόψη του και τηρεί τους γενικούς 
Περιβαλλοντικούς Όρους που διέπουν το έργο και αναφέρονται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. είτε έχουν επιβληθεί µε την εγκριτική 
απόφαση της µελέτης και αφορούν το διάστηµα που θα κατασκευάζεται το έργο. 
15.2. Στην προσφορά του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες που προκύπτουν για την τήρηση 
των ως άνω περιβαλλοντικών όρων και συνεπώς ουδεµία πρόσθετη οικονοµική του απαίτηση σχετική µε την εφαρµογή τους δεν 
θα αναγνωρίζεται. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο Β-16 
Σύµβουλος Υπηρεσίας - Ποιοτικός Έλεγχος 
Η Υπηρεσία δύναται να προσλάβει Σύµβουλο Επιβλέψεως, εξειδικευµένο σε θέµατα κατασκευής λιµενικών έργων µε τον οποίο ο 
Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας. Η δαπάνη παροχής Υπηρεσιών του Συµβούλου θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Έργου. 
  
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-17 
Εφαρµογή Ε.ΤΕ.Π. (βάσει εγκυκλίου 26/4-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων). 
 
Με την πρόσφατη δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 
(σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία 
προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής 
επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα Eυρωπαϊκά 
Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE. 
Κατά συνέπεια η ενσωµάτωση στα έργα υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, ανεξαρτήτως αν τα 
άρθρα των Συµβατικών Τιµολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή 
όχι. Στις ΕΤΕΠ βέβαια αυτό αναφέρεται ρητά. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο Β-18 
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο (βάσει εγκυκλίου 27/15-10-2012 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων) 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων 
και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρα 7 - 
9),νόµος 4412/2016(άρθρο 138 παράγραφος 7), νόµος 3850/2010** (άρθρο 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λ.π.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα νόµος 4412/2016 ( άρθρο 138 παράγραφος 7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων: οίκοθεν ∆ΙΠΑ∆/177/2001, ∆ΕΕΠΠ/85/2001 και ∆ΙΠΑ∆/889/2002, στο χρονοδιάγραµµα 
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 
κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: νόµος 4412/2010 (8 παράγραφος 8 και άρθρο 182). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: προεδρικό διάταγµα 
1073/1981 (άρθρο 111), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρα 10, 11), νόµος 3850/2010 (άρθρα 42 - 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παραγράφου γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα 
και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 
12 του προεδρικού διατάγµατος 305/1996. 
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** O νόµος 3850/2010 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρθρο 
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: νόµου [Ν] 1568/1985, 
προεδρικού διατάγµατος 294/1988, προεδρικού διατάγµατος 17/1996, κ.λ.π. 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) 
και συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει 
τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 
παράγραφοι 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙII του άρθρου 12 του 
προεδρικού διατάγµατος 305/1996. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας τα 
οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το προεδρικό 
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 8) και την υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΕΕΠΠ//85/2001 του 
(τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων η οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 
4412/2016(άρθρο 138 παράγραφος 8 ). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 
σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κ.λ.π. (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 
οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λ.π.). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας ώστε να περιληφθούν σε 
αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα 
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: προεδρικό διάταγµα 
305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 9) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9) 
του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων η οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 
4412/2016(άρθρο 138 παράγραφος 8 ). 

ε. Να τηρήσει τα Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση 
του έργου: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 10) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 
∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9∆) του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ). 

Το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο Φάκελος Ασφάλειας Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 
όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας Υγείας αναφέρεται στο 
προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 παράγραφοι 5 - 7) και στις υπουργικής αποφάσεις οίκοθεν: [Α] 
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∆ΙΠΑ∆/177/2001 (άρθρο 3) και [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9) του (τέως) Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας προβλέπεται σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 
305/1996 (άρθρο 3 παράγραφος 4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλαδή όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: προεδρικό διάταγµα 305/1996 
(άρθρο 12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου από την αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο α' του νόµου 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/2011) και την αριθµό πρωτοκόλλου [Α] 10201/2012 εγκύκλιο του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας. 

3. Ο φάκελος ασφάλειας και υγείας καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου: υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΕΕΠΠ/433/2000 του (τέως) Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, η οποία ενσωµατώθηκε στο νόµο 4412/2016 (παράγραφος 
7 του άρθρου 170 και παράγραφος 8 του άρθρου 172 ). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο φάκελος ασφάλειας και υγείας φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του: προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 3 
παράγραφος 11) και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] ∆ΙΠΑ∆/889/2002 (παράγραφος 2.9∆) του (τέως) 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και την κατάρτιση του φακέλου 
ασφάλειας και υγείας περιλαµβάνονται στην εγκύκλιο 6/2008 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. 

3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 
σύµφωνα µε το νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 1 και άρθρο 12 παράγραφος 4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το νόµο 3850/2010 (άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρα 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής: νόµος 3850/2010 (άρθρο 9). 
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 
οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους νόµος 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφοι 1)α και 
3 - 8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 
ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας νόµος 3850/2010 (άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 
παράγραφος 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (νόµος 
3850/2010 άρθρο 20 παράγραφος 4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην 
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι 
αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του νόµου 3850/2010. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρµόδιων αρχών νόµου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές 
και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα 
εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος νόµου 
3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών νόµου 3850/2010 (άρθρο 43 παράγραφος 2)γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου του νόµου 3850/2010 (άρθρο 18 παράγραφος 9). 

3.3. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο 
Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 
3 παράγραφος 14) σε συνδυασµό µε την υπουργική απόφαση [Α] 130646/1984 του (τέως) Υπουργείου 
Εργασίας. 

Το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, από τις 
κατά τόπους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες µηχανικούς του αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την 
διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το 
αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 113), 
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νόµος 1396/1983 (άρθρο 8) και την εγκύκλιο 27/2003 του (τέως) Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΕΕΠΠ/208/2003. 

3.4. Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται µε το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας κάθε αναθεώρηση 
και εµπλουτισµός του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των 
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1. Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 
ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: προεδρικό διάταγµα 105/1995, προεδρικό 
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφος 18.1). 

 β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: προεδρικό διάταγµα 
1073/1981 (άρθρα 75 - 79), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β, τµήµα II, 
παράγραφος 2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κ.λ.π.) και 
τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: 
προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 92 - 95), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV 
µέρος Α, παράγραφος 6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 
1073/1981 (άρθρα 92 - 96), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, παράγραφοι 3, 4, 
8-10), νόµος 3850/2010 (άρθρα 30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 
109, 110), νόµος 1430/1984 (άρθρα 17, 18), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Α, 
παράγραφοι 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως: 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λ.π., 
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 102 
- 108), νόµος 1430/1984 (άρθρα 16 - 18), κοινή υπουργική απόφαση [Α] Β.4373/1205/1993 και οι 
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τροποποιήσεις αυτής κοινή υπουργική απόφαση [Α] 8881/1994 και υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 
Β.5261/190/1997, προεδρικό διάταγµα 396/1994, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 9, παράγραφος γ). 

4.2. Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λ.π. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

•Την υπουργική απόφαση µε αριθµό ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 του τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων: Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
•Την κοινή υπουργική απόφαση µε αριθµό [Α] 6952/2011 του τέως Υπουργείου Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής και τέως Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών 
•Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: νόµος [Ν] 2696/1999 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52) και την 
τροποποίηση αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρα 7 - 9 και άρθρο 46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: νόµος [Ν] 2696/1999 (άρθρα 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: νόµος 
3542/2007 (άρθρα 43, 44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κ.λ.π.: προεδρικό διάταγµα 1073/1981 
(άρθρα 75 - 84), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 8 παράγραφος δ και άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α, 
παράγραφος 2), νόµος 3850/2010 (άρθρα 31, 35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: προεδρικό διάταγµα [Π∆] 
216/1978, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 85 - 91), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 8243/1113/1991 
(άρθρο 8), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α 
παράγραφος 11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 4), νόµος [Ν] 2696/1999 (άρθρο 32) και η τροποποίηση 
αυτού: νόµος 3542/2007 (άρθρο 30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: 

α) κραδασµούς: προεδρικό διάταγµα 176/2005, 

β) θόρυβο: προεδρικό διάταγµα [Π∆] 85/1991, προεδρικό διάταγµα 149/2006, 

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: προεδρικό διάταγµα 
397/1994, 

δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: νόµος 3850/2010 (άρθρα 36 - 41), 
προεδρικό διάταγµα 82/2010. 

4.3. Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
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Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων προεδρικό διάταγµα 
304/2000 (άρθρο 2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών 
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών 
και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα 
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 17, 45 - 74), νόµος 1430/1984 
(άρθρα 11 - 15), προεδρικό διάταγµα 31/1990, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 499/1991, προεδρικό διάταγµα 
395/1994 και οι τροποποιήσεις αυτού: προεδρικό διάταγµα 89/1999, προεδρικό διάταγµα 304/2000 και 
προεδρικό διάταγµα 155/2004, προεδρικό διάταγµα 105/1995 (παράρτηµα IX), προεδρικό διάταγµα 305/1996 
(άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 7 - 9), κοινή υπουργική απόφαση [Α] 
15085/593/2003, κοινή υπουργική απόφαση [Α] ∆13Ε/4800/2003, προεδρικό διάταγµα 57/2010, νόµος 
3850/2010 (άρθρα 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Β', 
τµήµα ΙΙ, παράγραφοι 7.4 και 8.5) και το προεδρικό διάταγµα 304/2000 (άρθρο 2), πρέπει να συνοδεύονται 
από τα εξής στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, 
µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το προεδρικό διάταγµα 89/1999 (παράρτηµα II, παράγραφος 2.1). 
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 89/1999 (άρθρο 4)α παράγραφοι 3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 15085/593/2003 (άρθρο 3 και 
άρθρο 4 παράγραφος 7). 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

5.1. Κατεδαφίσεις: νόµος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 413/1977, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 
(άρθρα 18 - 33, 104), κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 (άρθρο 7), υπουργική απόφαση οίκοθεν 
31245/1993, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), 
υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική απόφαση 2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: 
υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό 
διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα II, παράγραφος 11), κοινή υπουργική απόφαση 
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3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 
455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό διάταγµα [Π∆] 2/2006, προεδρικό διάταγµα 
212/2006,υπουργική απόφαση 21017/84/2009. 

5.2. Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λ.π.), Αντιστηρίξεις: νόµος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγµα 
[Π∆] 413/1977, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 2 - 17, 40 - 42), υπουργική απόφαση 3046/304/1989 
(άρθρο 8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παράγραφος 4), κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 και η 
τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 2168/1993, προεδρικό διάταγµα 
396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, υπουργική απόφαση 
2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική 
απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 455/1995 και η τροποποίηση αυτού προεδρικό 
διάταγµα [Π∆] 2/2006, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 
10). 

5.3. Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες: 
προεδρικό διάταγµα 778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 34 - 44), νόµος 1430/1984 (άρθρα 7 - 
10), κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993, προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 
παράρτηµα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγµα 155/2004, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος 
Α παράγραφοι 1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 4 - 6, 14). 

5.4. Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: προεδρικό διάταγµα [Π∆] 95/1978, 
προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρα 96, 99, 104, 105), προεδρικό διάταγµα [Π∆] 70/1990 (άρθρο 15), 
προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), Πυροσβεστική διάταξη 7, απόφαση 
7568.Φ.700.1/1996, κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν 16289/330/1999. 

5.5. Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λ.π.): προεδρικό διάταγµα 
778/1980, προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 26 - 33, άρθρο 98), υπουργική απόφαση 3046/304/1989, 
προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 
12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 12). 

5.6. Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη 
χαµηλότερη των 6.00 m κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

νόµος [Ν] 495/1976, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 413/1977, προεδρικό διάταγµα 225/1989, κοινή υπουργική 
απόφαση 3329/1989 και η τροποποίηση αυτής: υπουργική απόφαση Φ.28/18787/1032/2000, νόµος 2168/1993, 
προεδρικό διάταγµα 396/1994 (άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 
2254/230/Φ.6.9/1994 και οι τροποποιήσεις αυτής: υπουργική απόφαση Φ.6.9/13370/1560/1995 και υπουργική 
απόφαση Φ6.9/25068/1183/1996, υπουργική απόφαση 3009/2/21-γ/1994, προεδρικό διάταγµα [Π∆] 455/1995 
και η τροποποίηση αυτού: προεδρικό διάταγµα [Π∆] 2/2006, προεδρικό διάταγµα 305/1996 (άρθρο 12 
παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφος 10). 

5.7. Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, 
κατασκευή προβλήτας κ.λ.π. µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 

προεδρικό διάταγµα 1073/1981 (άρθρο 100), νόµος 1430/1984 (άρθρο 17), προεδρικό διάταγµα 396/1994 
(άρθρο 9 παράγραφος 4 παράρτηµα ΙΙΙ), υπουργική απόφαση 3131.1/20/95/1995, προεδρικό διάταγµα 
305/1996 (άρθρο 12 παράρτηµα ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παράγραφοι 8.3 και 13). 
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6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

Κατάλογος νοµοθετηµάτων και κανονιστικών διατάξεων: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο 

 

 

 Α. Νόµοι 
νόµος [Ν] 495/1976 

νόµος 1396/1983 
νόµος 1430/1984 
νόµος 2168/1993 

νόµος [Ν] 2696/1999 
νόµος 3542/2007 
νόµος 4412/2016 
νόµος 3850/2010 
νόµος 4030/2011 

(ΦΕΚ 337/Α/1976) 
(ΦΕΚ 126/Α/1983) 
(ΦΕΚ 49/Α/1984) 
(ΦΕΚ 147/Α/1993) 
(ΦΕΚ 57/Α/1999) 
(ΦΕΚ 50/Α/2007) 
(ΦΕΚ 147/A/2016) 
(ΦΕΚ 84/Α/2010) 
(ΦΕΚ 249/Α/2012) 

Β. Προεδρικά διατάγµατα 
προεδρικό διάταγµα [Π∆] 413/1977 
προεδρικό διάταγµα [Π∆] 95/1978 
προεδρικό διάταγµα [Π∆] 216/1978 

προεδρικό διάταγµα 778/1980 
προεδρικό διάταγµα 1073/1981 
προεδρικό διάταγµα 225/1989 
προεδρικό διάταγµα 31/1990 

προεδρικό διάταγµα [Π∆] 70/1990 
προεδρικό διάταγµα [Π∆] 85/1991 
προεδρικό διάταγµα [Π∆] 499/1991 

προεδρικό διάταγµα 395/1994 
προεδρικό διάταγµα 396/1994 
προεδρικό διάταγµα 397/1994 
προεδρικό διάταγµα 105/1995 

προεδρικό διάταγµα [Π∆] 455/1995 
προεδρικό διάταγµα 305/1996 
προεδρικό διάταγµα 89/1999 
προεδρικό διάταγµα 304/2000 
προεδρικό διάταγµα 155/2004 
προεδρικό διάταγµα 176/2005 
προεδρικό διάταγµα 149/2006 

προεδρικό διάταγµα [Π∆] 2/2006 
προεδρικό διάταγµα 212/2006 
προεδρικό διάταγµα 82/2010 
προεδρικό διάταγµα 57/2010 

(ΦΕΚ 128/Α/1977) 
(ΦΕΚ 20/Α/1978) 
(ΦΕΚ 47/Α/1978) 
(ΦΕΚ 193/Α/1980) 
(ΦΕΚ 260/A/1981) 
(ΦΕΚ 106/Α/1989) 
(ΦΕΚ 31/Α/1990) 
(ΦΕΚ 31/Α/1990) 
(ΦΕΚ 38/Α/1991) 
(ΦΕΚ 180/Α/1991) 
(ΦΕΚ 220/Α/1994) 
(ΦΕΚ 220/Α/1994) 
(ΦΕΚ 221/Α/1994) 
(ΦΕΚ 67/Α/1995) 
(ΦΕΚ 268/Α/1995) 
(ΦΕΚ 212/Α/1996) 
(ΦΕΚ 94/Α/1999) 
(ΦΕΚ 241/Α/2000) 
(ΦΕΚ 121/Α/2004) 
(ΦΕΚ 227/Α/2005) 
(ΦΕΚ 159/Α/2006) 
(ΦΕΚ 268/Α/2006) 
(ΦΕΚ 212/Α/2006) 
(ΦΕΚ 145/Α/2010) 
(ΦΕΚ 97/Α/2010) 

Γ. Υπουργικές αποφάσεις 
υπουργική απόφαση 130646/1984 

κοινή υπουργική απόφαση 3329/1989 
κοινή υπουργική απόφαση 8243/1113/1991 

κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν Β.4373/1205/1993 
κοινή υπουργική απόφαση 16440/Φ.10.4/445/1993 

κοινή υπουργική απόφαση 8881/1994 

(ΦΕΚ 154/Β/1984) 
(ΦΕΚ 132/Β/1989) 
(ΦΕΚ 138/Β/1991) 
(ΦΕΚ 187/Β/1993) 
(ΦΕΚ 765/Β/1993) 
(ΦΕΚ 450/Β/1994) 




























































