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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Η παρούσα εργολαβία αναφέρεται στα έργα διευθέτησης και απορροής των 

ομβρίων από την κεντρική οδική αρτηρία (Ε. Ο. Λαμίας-Καρπενησίου) που 

διέρχεται από τον οικισμό Καστρί του Δήμου Μακρακώμης. Τα έργα της Α-1 

Φάσης συνίστανται σε 2 ανεξάρτητους αγωγούς ομβρίων, οι οποίοι θα 

κατασκευαστούν εντός των ορίων του οικισμού και θα εκβάλλουν σε ισάριθμες 

τάφρους στον οικισμό. 

 

 Σήμερα, στο Καστρί λειτουργούν παλιά υπόγεια κανάλια («σούδες») κάτω 

από το πεζοδρόμιο της κεντρικής οδού, τα οποία συλλέγουν τα όμβρια από 

τους δρόμους που συμβάλλουν κάθετα στη βόρεια παρειά αυτής. Τα κανάλια 

αυτά εκβάλλουν σε τοπικές μισγάγγειες με τελικό αποδέκτη τον ποτ. 

Σπερχειό. Στις υπόλοιπες περιοχές του οικισμού η απορροή των ομβρίων 

γίνεται επιφανειακά.  

 

 Όμως, η υφιστάμενη ρυμοτομία του οικισμού, που χαρακτηρίζεται από σχεδόν 

ακανόνιστους δρόμους που στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν πεζοδρόμια 

με κράσπεδα, καθιστά τον οικισμό ευάλωτο σε πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω 

επιφανειακής απορροής των ομβρίων υδάτων. Η κρισιμότητα της κατάστασης 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο οικισμός είναι κτισμένος αμφιθεατρικά, με κλίση 

από Βορρά προς Νότο, ενώ βορειότερα υπάρχουν πλαγιές με σημαντική 

επιφανειακή απορροή προς τον οικισμό. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις 

έντονων βροχοπτώσεων, η επιφανειακή απορροή των ομβρίων συχνά 

δημιουργεί πλημμυρικές καταστάσεις στον κεντρικό δρόμο του οικισμού και 

θέτει σε κίνδυνο τους διερχόμενους με οχήματα, αλλά και τους κατοίκους και 

τις ιδιοκτησίες αυτών. Οι υφιστάμενες σούδες δεν καλύπτουν το σύνολο της 

προβληματικής περιοχής, ούτε επαρκούν για τις σημερινές συνθήκες 

απορροής των ομβρίων.  

 

 H κατάσταση αυτή επιβάλλει την κατασκευή ενός σύγχρονου έργου 

αντιπλημμυρικής προστασίας, που θα συλλέγει από την κεντρική οδό την 
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απορροή που προέρχεται από τις πλαγιές βόρεια του οικισμού και θα την 

διοχετεύει στα υφιστάμενα ρέματα της περιοχής με τελικό αποδέκτη τον ποτ. 

Σπερχειό.  

 

 

1.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1.2.1. Φιλοσοφία σχεδιασμού 

 Σκοπός των έργων απορροής ομβρίων είναι η συλλογή της επιφανειακής 

απορροής προς τον κεντρικό δρόμο του οικισμού και η διοχέτευση αυτής σε 

παρακείμενους αποδέκτες. Οι αγωγοί θα μπορούν εκ σχεδιασμού να δέχονται 

τις παροχές απορροής των ομβρίων αφενός από την επιφάνεια του 

οδοστρώματος και αφετέρου, από τις εξωτερικές λεκάνες απορροής των 

υψωμάτων βόρεια του έργου, από όπου εισρέει σημαντικό μέρος της 

παροχής των ομβρίων. 

 

 Η φιλοσοφία σχεδιασμού του έργου (στη μελλοντική φάση της ολοκλήρωσής 

του) συνίσταται στην κατασκευή 3 κύριων, ανεξάρτητων συλλεκτήρων 

(Αγωγοί 1, 2 και 3) με διαφορετικά σημεία εκβολής προς υφιστάμενες 

αποστραγγιστικές τάφρους. Με την κατασκευή ανεξάρτητων συλλεκτήρων, 

αποφεύγονται τα μεγάλα βάθη και οι μεγάλες διάμετροι των αγωγών, που θα 

καθιστούσαν την κατασκευή του έργου δύσκολη και ακριβή. Επίσης, με την 

κατανομή των σημείων διάθεσης αποτρέπεται η σημειακή επιβάρυνση του 

αποδέκτη. 

 

 Η Α-1 Φάση κατασκευής των έργων περιλαμβάνει την κατασκευή τμήματος 

του Αγωγού 1 και του Αγωγού 2, οι οποίοι θα καλύπτουν το κεντρικό και 

δυτικό τμήμα του οικισμού, που δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της 

επιφανειακής απορροής των ομβρίων. 

 

1.2.2. Γενική διάταξη των έργων 

 Τα έργα απορροής ομβρίων, μετά την ολοκλήρωση των Φάσεων Α-1, Α΄ και 

Β΄, θα αποτελούνται από 3 ανεξάρτητους αγωγούς (δίκτυα), με ισάριθμες 

εκβολές σε αποστραγγιστικές τάφρους. Τα επιμέρους δίκτυα των ομβρίων και 

οι αντίστοιχες περιοχές εξυπηρέτησης είναι τα εξής: 

 Α-1 ΦΑΣΗ: 

• ΑΓΩΓΟΣ 1: Πρόκειται για αγωγό στο δυτικό όριο του οικισμού, ο οποίος 

διασχίζει την κεντρική οδό και εκβάλει νότια αυτής, σε υφιστάμενη 

αποστραγγιστική τάφρο με αποδέκτη τον ποτ. Σπερχειό. Στην παρούσα 

φάση, ο Αγωγός 1 θα παραλαμβάνει κυρίως τη ροή της Τάφρου 1 που θα 

κατασκευαστεί κατά μήκος της οδού προς Γραμμένη. Ο Αγωγός 1 στη 

Α-1 Φάση έχει μήκος 39 m και αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες 

ονομαστικής διαμέτρου Φ600. 
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• ΑΓΩΓΟΣ 2: Ο Αγωγός 2 με τον κλάδο 2.1 εξυπηρετεί το κεντρικό τμήμα 

της κεντρικής οδού, καθώς και την πλατεία του οικισμού, στην οποία 

συρρέουν και όμβρια από τη λεκάνη απορροής του νοτίου υψώματος. 

Πρόκειται για αγωγό που καταλήγει και εκβάλλει σε αποστραγγιστική 

τάφρο στην κεντρική περιοχή του οικισμού. Αποτελείται από 

τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ400, Φ600 και Φ800 συνολικού μήκους 

279 m μαζί με τον δευτερεύοντα κλάδο. 

 Α΄ ΦΑΣΗ: 

• ΑΓΩΓΟΣ 1: Κατά την Α΄ Φάση, ο Αγωγός 1 θα προεκταθεί επί της 

κεντρικής οδού, στο δυτικό τμήμα του οικισμού, ώστε να εξυπηρετεί την 

αντίστοιχη περιοχή μαζί με την προαναφερθείσα διασταύρωση των οδών 

προς Γραμμένη και Σπερχειάδα. Μετά την ανωτέρω προέκταση, ο 

Αγωγός 1 θα έχει μήκος 174 m και θα αποτελείται από τσιμεντοσωλήνες 

ονομαστικής διαμέτρου Φ400 και Φ600. 

 Β΄ ΦΑΣΗ: 

• ΑΓΩΓΟΣ 3: Πρόκειται για συλλεκτήρα κατά μήκος της κεντρικής οδού της 

ανατολικής εισόδου του οικισμού (από Λαμία), που έχει ως σκοπό την 

παραλαβή των ομβρίων που συγκεντρώνονται στο οδόστρωμα και τη 

διοχέτευση αυτών σε παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο στο ανατολικό 

όριο του οικισμού. Ο Αγωγός 3 έχει μήκος 278 m και αποτελείται από 

τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ600 και Φ800. 

 

1.2.3. Αντικείμενο εργολαβίας 

 Τα έργα που θα κατασκευαστούν περιλαμβάνουν: 

• Την κατασκευή δικτύων συλλογής ομβρίων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες 

Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 100) κατά ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ400, Φ600 και Φ800, συνολικού μήκους 318 m. 

• Την κατασκευή 8 φρεατίων επίσκεψης από σκυρόδεμα. 

• Την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής μονής ή πολλαπλής εσχάρας και 

των αγωγών σύνδεσης με τα δίκτυα ομβρίων με αγωγούς PVC Φ315, 

συνολικού μήκους 198 m. 

• Την αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού ομβρίων με αγωγό 

PVC Φ315, μήκους 30 m. 

• Τη διαμόρφωση της τριγωνικής τάφρου παραπλεύρως της οδού προς 

Γιαννιτσού στον δυτικό κόμβο και την επένδυση αυτής με σκυρόδεμα 

C16/20 επί μήκος 53 m. 

• Την επένδυση των πρανών πέριξ των σημείων εκβολής των 2 αγωγών 

ομβρίων με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. 

• Τον καθαρισμό/διάνοιξη των 2 υφιστάμενων τάφρων κατάντη των 

αντιστοίχων σημείων εκβολής των αγωγών από την αυτοφυή βλάστηση, 

συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού (οχετού) που τέμνει εγκάρσια την 

Ε.Ο. 
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• Την καθαίρεση των υφιστάμενων εσχαρών υδροσυλλογής εγκάρσια των 

οδών που διασταυρώνονται με την Ε.Ο. 

• Την αποξήλωση και επαναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων 

και των ρείθρων στην περιοχή των επεμβάσεων, σύμφωνα με τα σχέδια 

της με της μελέτης και όπου αλλού απαιτηθεί, προκειμένου να διευθετείται 

η επιφανειακή απορροή των ομβρίων προς τις εσχάρες υδροσυλλογής. 

• Την κατασκευή κρασπέδων σε επιλεγμένα σημεία του έργου, για τη 

διοχέτευση της απορροής προς τα φρεάτια υδροσυλλογής, τον 

υποβιβασμό της στάθμης των πεζοδρομίων κλπ, σύμφωνα με τα σχέδια 

της με της μελέτης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

 

2.1. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ 

 

 Οι αγωγοί των δικτύων θα αποτελούνται από τσιμεντοσωλήνες Κατηγορίας ΙΙΙ 

(Σειράς 100) κατά ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Οι 

τσιμεντοσωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την 

επαύξηση της αντοχής τους έναντι θραύσης από εξωτερικές φορτίσεις. Οι 

σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με καμπάνα και ελαστικό δακτύλιο. Οι 

σωλήνες αυτής της κατηγορίας με τον κατάλληλο εγκιβωτισμό κατά 

περίπτωση επαρκούν και για «βαριά κυκλοφορία» οχημάτων (τύπος 

οχήματος SLW60 κατά DIN 1072). 

 

 Το συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 

Φ400-Φ800 ανέρχεται σε 318 m και το μήκος των συνδετήριων και λοιπών 

αγωγών από PVC Φ315 ανέρχεται σε 228 m. Τα μήκη των αγωγών ανά κλάδο 

δικτύου και διάμετρο αυτών συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

  
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Κατηγορίας ΙΙΙ 

(mm) 

ΟΝ. ΔΙΑΜ. 

ΑΓΩΓΩΝ 

PVC 

Σ. 41 (mm) 

  

 
Φ 400 Φ 600 Φ 800 

 
Φ 315 

  

 

TMHMA ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ   (m) 

ΜΗΚΟΣ 

ΤΜΗΜ.      

(m) 

OΛIKO 

ΜΗΚΟΣ 

(m) 

  
  

  
 

      

Αγωγός 1   21,0       21,0   

Αγωγός 1.1   18,0       18,0  39,0 

Συνδετήριοι       3,0  3,0  9,0 

             

Αγωγός 2  32,0  88,0  150,0     270,0   
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Αγωγός 2.1  9,0        9,0  279,0 

Συνδετήριοι       195,0  195,0  195,0 

           

Αντικαταστάσεις      30,0  30,0  30,0 

  
  

  
 

      

ΣΥΝΟΛ. ΜΗΚΟΣ:  41,0  127,0  150,0   228,0   546,0 

  

 
 

2.2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

 

 Οι αγωγοί του δικτύου των ομβρίων ακολουθούν γενικά την κλίση του 

τμήματος του δρόμου από όπου διέρχονται, με μικρές μόνο παρεμβάσεις στις 

περιοχές εκβολής στα υφιστάμενα τεχνικά, όταν αυτά ευρίσκονται σε μικρά 

βάθη. 

 

 Το βάθος τοποθέτησης (του εσωραχίου) των κύριων αγωγών είναι κατά 

κανόνα 1,60 m από την ερυθρά της οδού, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική 

επάρκεια αυτών, αλλά και για να αποφευχθεί η διασταύρωση με άλλα υπόγεια 

δίκτυα. Επιπλέον, σε αυτό το βάθος επιτυγχάνεται γρήγορη απορροή των 

ομβρίων από τα φρεάτια υδροσυλλογής, ενώ στα φρεάτια επίσκεψης δίνεται 

βάθος εργασίας της τάξης του 1,80 m. 

 

 Στα σημεία εκβολής το βάθος τοποθέτησης του αγωγού εξαρτάται από το 

βάθος του πυθμένα του υποδοχέα. 

 

 

2.3. ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

 Τα ορύγματα των αγωγών θα κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή. Το 

μεγαλύτερο τμήμα των εκσκαφών θα γίνει με χρήση μηχανικών μέσων και 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με περιορισμένη πρόσβαση ή παραπλεύρως 

υφιστάμενων αγωγών Ο.Κ.Ω. θα γίνουν εκσκαφές ορυγμάτων με τα χέρια. 

Χρήση εκρηκτικών μέσων δεν απαιτείται σε κανένα τμήμα του έργου. 

 

 Το πλάτος των ορυγμάτων εξαρτάται γενικά από την εξωτερική διάμετρο και 

το βάθος του αγωγού. Σε περιπτώσεις αντιστήριξης των πρανών του 

ορύγματος, το πλάτος εκσκαφής θα προσαυξάνεται ανάλογα, ώστε να 

παραμένει επαρκής ελεύθερος χώρος εργασίας εκατέρωθεν του αγωγού, 

σύμφωνα με τη σχετική προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 08-01-03-01. Σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, το πλάτος των ορυγμάτων των αγωγών καθορίζεται ως εξής: 

• Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι και Φ600, το καθαρό πλάτος 

του ορύγματος (μετά από την τοποθέτηση τυχόν αντιστηρίξεων) θα 
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ισούται με την εξωτερική διάμετρο του αγωγού αυξημένη κατά 0,70 m 

(0,35 m εκατέρωθεν της παρειάς). 

• Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ800, το πλάτος του ορύγματος 

(μετά από την τοποθέτηση τυχόν αντιστηρίξεων) θα ισούται με την 

εξωτερική διάμετρο του αγωγού αυξημένη κατά 0,80 m (0,40 m 

εκατέρωθεν της παρειάς). 

 

 Με τα ανωτέρω πλάτη ορυγμάτων υπάρχει ικανό περιθώριο για την εκτέλεση 

των συνδέσεων των σωλήνων, την κατασκευή των τύπων εγκιβωτισμού σε 

σκυρόδεμα όπου απαιτούνται και τη συμπύκνωση της άμμου. Aντλήσεις 

νερών ενδέχεται να απαιτηθούν μόνο περιστασιακά σε περιορισμένα τμήματα 

του δικτύου, αναλόγως της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. 

 

 

2.4. ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

 

 Γενικά, πριν από τις εργασίες τοποθέτησης των αγωγών ομβρίων, ο πυθμένας 

του ορύγματος θα διαστρώνεται με σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 

5,0 cm. 

 

 Η έδραση των αγωγών θα γίνεται σε σκυρόδεμα C16/20. Το ελάχιστο πάχος 

υπόβασης είναι: 

• Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι και Φ600, πάχος υπόβασης 

σκυροδέματος 0,15 m. 

• Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ800, πάχος υπόβασης 

σκυροδέματος 0,20 m. 

 

 Ο τρόπος εγκιβωτισμού των αγωγών εξαρτάται από τη διάμετρο του αγωγού 

και το ύψος υπερκάλυψης (επίχωσης) αυτού. Από τον έλεγχο στατικής 

επάρκειας των αγωγών προκύπτει ότι για κυκλοφορία οχήματος τύπου 

SLW60 κατά DIN 1072, ο εγκιβωτισμός αυτών θα πρέπει να γίνεται με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

• Υπερκάλυψη αγωγού >1,50 m: Στην περίπτωση αυτή, οι αγωγοί του 

έργου θα εδράζονται και θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα C16/20 των 

350 Kg τσιμέντου/m3 μέχρι το ύψος του 50% της εξωτερικής διαμέτρου 

αυτών. Το πάχος του σκυροδέματος στις παρειές του εγκιβωτισμού θα 

είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/4 της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού. 

• Υπερκάλυψη αγωγού ≥0,70 m και ≤1,50 m: Στην περίπτωση αυτή, οι 

αγωγοί του έργου θα εδράζονται και θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα 

C16/20 των 350 Kg τσιμέντου/m3 καθ’ όλο το ύψος της εξωτερικής 

διαμέτρου αυτών. Το πάχος του σκυροδέματος στις παρειές του 

εγκιβωτισμού θα είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/4 της ονομαστικής 

διαμέτρου του αγωγού. Μετά τον εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα, οι αγωγοί 
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θα υπερκαλύπτονται επίσης με σκυρόδεμα C16/20 σε ύψος 0,20 m από 

το άνω εξωρράχιο αυτών. 

• Υπερκάλυψη αγωγού <0,70 m: Στις περιπτώσεις που το ύψος 

υπερκάλυψης των αγωγών είναι μικρότερο από 0,70 m, οι αγωγοί θα 

εγκιβωτίζονται κατ’ αρχάς σε σκυρόδεμα C16/20 των 350 Kg τσιμέντου/m3 

καθ’ όλο το ύψος της εξωτερικής διαμέτρου αυτών. Μετά τον εγκιβωτισμό 

σε σκυρόδεμα, οι αγωγοί θα υπερκαλύπτονται επίσης με σκυρόδεμα 

C16/20 σε ύψος 0,20 m από το άνω εξωρράχιο αυτών. Στο ως άνω 

σκυρόδεμα επικάλυψης αυτών θα τοποθετείται επιπλέον ενίσχυση με 

χρήση σιδηρού οπλισμού S500 εγκάρσια του ορύγματος, σε ποσότητα 

τουλάχιστον 14 cm2 ανά τρέχον μέτρο αγωγού. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν 2 πλέγματα Φ10/10, τοποθετημένα έτσι ώστε ο κύριος 

οπλισμός των Φ10 να τίθεται ανά 5,0 cm. 

 

 Μετά τον εγκιβωτισμό θα γίνεται επίχωση του ορύγματος σε συμπυκνωμένες 

στρώσεις των 0,25 m και μέχρι τη στάθμη της βάσης του οδοστρώματος. Η 

επίχωση θα γίνεται με θραυστό υλικό λατομείου με κοκκομετρική διαβάθμιση 

της ΠΤΠ-150. 

 

 

2.5. ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 

 Φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται γενικά ανά αποστάσεις των 30-70 m. 

Επίσης προβλέφθηκαν φρεάτια και σε θέσεις όπου μελλοντικά ενδέχεται να 

υπάρχει συμβολή αγωγών από την βόρεια περιοχή του οικισμού μετά από 

μελλοντική διάνοιξη οδών. 

 

 Τα φρεάτια επίσκεψης θα είναι ορθογωνικής διατομής και θα κατασκευαστούν 

σε προκαθορισμένους τύπους, ανάλογα με τη διατομή των αγωγών. Επειδή τα 

βάθη τοποθέτησης (επικάλυψης) των αγωγών στο έργο δεν διαφοροποιούνται 

σημαντικά, οι τύποι των φρεατίων δεν θα διακριτοποιηθούν ως προς το βάθος 

των αγωγών. 

 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, διακρίνονται 2 τύποι φρεατίων επίσκεψης, 

ανάλογα με τη διατομή των αγωγών: 

• Τύπος Ο-1, για αγωγούς Φ400-Φ600: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας 

κάτοψης με οριζόντια πλάκα οροφής. Το ύψος του κορμού είναι 

μεταβλητό, ανάλογα με το βάθος του αγωγού. Οι εσωτερικές διαστάσεις 

κάτοψης των φρεατίων του τύπου αυτού είναι 1,20 x 1,20 m και το 

άνοιγμα εισόδου επί της πλάκας οροφής 0,60 x 0,60 m. 

• Τύπος Ο-2, για αγωγούς Φ800: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας 

κάτοψης με οριζόντια πλάκα οροφής, όπως τα φρεάτια τύπου Ο-1, αλλά 

με εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης 1,50 x 1,20 m. 
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 Όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και θα 

καλύπτονται με χυτοσιδηρά καλύμματα αντοχής τουλάχιστον 25 τόνων. Τα 

φρεάτια με βάθη εργασίας μεγαλύτερα των 60 cm θα φέρουν χυτοσιδηρές 

βαθμίδες καθόδου ανά 30 cm. Τα εσωτερικά τοιχώματα των φρεατίων στην 

περιοχή της ροής θα επιχριστούν με τσιμεντοκονία 650/900 χγρ. τσιμέντου. Ο 

πυθμένας τους θα διαμορφωθεί κατάλληλα με άοπλο σκυρόδεμα, ώστε να 

καθοδηγεί τη ροή των συμβαλλόντων αγωγών προς τα κατάντη. 

 

 

2.6. ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 

 Για τη συλλογή των ομβρίων από την επιφάνεια του δρόμου και τη διοχέτευσή 

τους στους συλλεκτήριους αγωγούς των ομβρίων, θα κατασκευαστούν 

φρεάτια υδροσυλλογής σε κατάλληλες θέσεις κατά μήκος του κεντρικού 

δρόμου και εγκάρσια των δρόμων που συμβάλλουν σε αυτόν. Η απόσταση 

μεταξύ των φρεατίων υδροσυλλογής θα είναι γενικά της τάξης των 15-40 m 

(σύμφωνα με την οριζοντιογραφία των αγωγών) και καθορίστηκε από τις 

τοπικές συνθήκες κάθε τμήματος. 

 

 Τα φρεάτια θα έχουν ορθογώνια κάτοψη, βάθος 1,00 m και θα διαθέτουν 

εσχάρα αντοχής τουλάχιστον 25 τόνων και χώρο κατακράτησης στερεών, 

ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση και να μη φράζουν εύκολα. Σε θέσεις 

εισροής μεγάλων επιφανειακών απορροών, αντί απλών θα τοποθετούνται 

διπλά φρεάτια υδροσυλλογής, ώστε να διατίθεται μεγαλύτερη 

παροχετευτικότητα. 

 

 Στις διασταυρώσεις της κεντρικής οδού με τους κάθετους δρόμους που 

συμβάλλουν σε αυτόν θα κατασκευαστούν εγκάρσια φρεάτια καθ’ όλο το 

πλάτος των δρόμων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα. Η ακριβείς 

θέσεις των νέων φρεατίων φαίνονται στις οριζοντιογραφίες των αγωγών. 

Επιπλέον, στις περιοχές των νέων φρεατίων θα κατασκευαστούν κράσπεδα 

για τη διοχέτευση της απορροής προς τις εσχάρες όπου απαιτείται, σύμφωνα 

με τις σχετικές οριζοντιογραφίες. Τέλος, στις περιοχές καθαίρεσης των 

υφιστάμενων εσχαρών θα γίνεται αποξήλωση και επαναδιαμόρφωση του 

οδοστρώματος και των ρείθρων των δρόμων, ώστε να αποφεύγεται η 

συσσώρευση υδάτων. 

 

 Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής με τους αγωγούς των ομβρίων θα 

γίνει με αγωγούς PVC Σειράς 41 ονομαστικής διαμέτρου Φ315, οι οποίοι θα 

εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα C16/20 των 300 Kg τσιμέντου/m3 ελάχιστου 

πάχους 0,10 m περιμετρικά αυτών. 
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2.7. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΑΦΡΟΙ 

 

 Η υφιστάμενη τάφρος παραπλεύρως της οδού προς Γραμμένη, στον κόμβο 

δυτικά του οικισμού, προβλέπεται να καθαριστεί και να επενδυθεί με 

σκυρόδεμα επί μήκους 53 m, δηλαδή μέχρι τη διασταύρωση με τον 

χωματόδρομο προς την υδατοδεξαμενή, ώστε να παραλαμβάνει με ασφάλεια 

την επιφανειακή απορροή από τη δυτική πλαγιά του λόφου Ψηλοράχη, η 

οποία σήμερα κατακλύζει το οδόστρωμα του κόμβου. 

 

 Η διατομή της τάφρου θα διαμορφωθεί έτσι, ώστε να είναι τριγωνική, με κλίση 

παρειών 1:1 προς την πλευρά του πρανούς και 1:6 προς την παρειά του 

οδοστρώματος για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας. Το μέγιστο βάθος της 

τάφρου θα είναι 20 cm και το βάθος ροής σε συνθήκες παροχής υπολογισμού 

15 cm. 

 

 Διαμέσω της τάφρου, η ροή θα διοχετεύεται σε φρεάτιο εισόδου από όπου θα 

οδηγείται στο δίκτυο με σωληνωτό αγωγό, όπως φαίνεται στην 

οριζοντιογραφία του έργου. Το φρεάτιο εισόδου θα είναι παρόμοιας μορφής με 

τα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών. Η είσοδος του νερού από την τάφρο στο 

φρεάτιο θα γίνεται μέσω τετραπλής εσχάρας υδροσυλλογής που θα 

κατασκευαστεί στον πυθμένα της τάφρου (στην παρειά 1:6), ανάντη του 

φρεατίου εισόδου. Παρόμοια με τα λοιπά φρεάτια υδροσυλλογής του έργου, ο 

ανωτέρω φρεάτιο της τάφρου θα έχει βάθος 1,00 m και χώρο κατακράτησης 

φερτών στερεών στον πυθμένα. 

 

 Η τάφρος θα επενδυθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,20 m και 

οπλισμό δομικού πλέγματος Τ188. Ανά αποστάσεις 10 m περίπου, ανάλογα 

με τις τοπικές συνθήκες, θα διαμορφώνονται αρμοί κατασκευής. 

 

 

2.8. ΕΡΓΑ ΕΚΒΟΛΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

 

 H διάθεση των ομβρίων μέσω των αγωγών του έργου θα γίνεται στις 

πλησιέστερες φυσικές μισγάγγειες της περιοχής, μέσω των οποίων τα όμβρια 

θα απομακρύνονται από τον οικισμό με τελικό αποδέκτη τον ποτ. Σπερχειό. 

 

 Τα σημεία εκβολής των αγωγών ευρίσκονται στους πόδες των πρανών των 

επιχωμάτων της οδού, όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία των έργων. Για 

την προστασία των πρανών και του φυσικού εδάφους κατάντη των σημείων 

εκβολής, σε κάθε σημείο εκβολής θα γίνει επένδυση του πρανούς και της 

κοίτης της τάφρου με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να προστατεύονται 

από διάβρωση και αφετέρου, να αποτρέπεται η πτώση χωμάτων που θα 

μείωνε την διατομή στο σημείο εκβολής του αγωγού. 
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 Τα τεχνικά έργα εκβολής θα κατασκευαστούν από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα C16/20 ελάχιστου πλάτους 0,20 m, και θα εδράζονται σε στρώση 

εξυγίανσης από θραυστό υλικό πάχους 0,10 m. 

 

 

2.9. ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

2.9.1. Κράσπεδα και πεζοδρόμια 

 

 Σε επιλεγμένες θέσεις του έργου, όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία των 

αγωγών ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από την Επίβλεψη, θα γίνουν 

επεμβάσεις στα κράσπεδα και στα πεζοδρόμια στην περιοχή κατασκευής των 

έργων. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγω στην κατασκευή 

κρασπέδων για την ελεγχόμενη καθοδήγηση της επιφανειακής απορροής 

προς τα φρεάτια υδροσυλλογής. Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται 

υποβιβασμός της στάθμης των κρασπέδων-πεζοδρομίων με σκοπό την 

κατάργηση αυτοσχέδιων ραμπών που παρεμβάλλονται στα ρείθρα της 

κεντρικής οδού και διαχέουν την επιφανειακή απορροή προς το κατάστρωμα 

της οδού. 

 

 

2.9.2. Αποξήλωση - Επαναδιαμόρφωση ρείθρων 

 

 Στις περιοχές καθαίρεσης των εγκάρσιων εσχαρών υδροσυλλογής, καθώς και 

σε άλλα επιλεγμένα τμήματα της κεντρικής οδού, όπως φαίνεται στην 

οριζοντιογραφία των αγωγών ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από την 

Επίβλεψη, θα γίνει αποξήλωση των ρείθρων του οδοστρώματος και στη 

συνέχεια επαναδιαμόρφωση αυτών με σκυρόδεμα C16/20, ώστε αφενός να 

αποτρέπεται η συγκέντρωση επιφανειακών νερών στο οδόστρωμα και 

αφετέρου, να επιτυγχάνεται ομαλή ροή προς τα πλησιέστερα φρεάτια 

υδροσυλλογής. 

 

 

2.9.3. Καθαρισμός τάφρων εκβολής αγωγών ομβρίων 

 

 Οι 2 αγωγοί της Α-1 Φάσης του έργου εκβάλουν σε υφιστάμενες τάφρους 

(μισγάγγειες) της περιοχής, μέσω των οποίων τα όμβρια διοχετεύονται στον 

ποταμό Σπερχειό. Επειδή οι τάφροι θα επιβαρυνθούν σημειακά με τη 

συγκεντρωμένη παροχή ομβρίων κάθε αγωγού, είναι σημαντικό να 

διατηρούνται καθαρές από βλάστηση ή τυχόν μπάζα κλπ, ώστε η ροή των 

ομβρίων να γίνεται απρόσκοπτα, σύμφωνα με τους υδραυλικούς 

υπολογισμούς. 
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 Για τον σκοπό αυτόν, προβλέπεται καθαρισμός των 2 υφιστάμενων τάφρων 

κατάντη των αντιστοίχων σημείων εκβολής από τη φυσική βλάστηση. Στον 

καθαρισμό θα συμπεριληφθεί και το τεχνικό (οχετός), που τέμνει εγκάρσια την 

Ε.Ο. στην εκβολή του Αγωγού 2.  

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σπερχειάδα, … / … /2021 Σπερχειάδα, … / … /2021 

 Η αναπλ. Προϊσταμένη 

  

  

Σωτήρης Αναγνώστου Λίτσα Παταργιά 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

1. Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε σύμφωνα με τις τιμές και τους 

όρους που προβλέπονται στον «Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων 

Εργασιών», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) 

και ισχύει σήμερα. 

 

2. Οι «Ομάδες εργασιών» καθορίστηκαν σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΥΜΕ 

ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017). 

 

3. O προϋπολογισμός του έργου ανά κατηγορία εργασιών παρατίθεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

       ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Δ
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Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

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

  1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ κλπ 

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 

ΥΔΡ-

3.10.02.01 
ΥΔΡ-6081.1 1 m3 1.700,00 11,30 19.210,00   

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 

ΥΔΡ-
3.11.02.01 

ΥΔΡ-6082.1 2 m3 90,00 30,10 2.709,00   

3 

Προσαύξηση εκσκαφών για 

δυσχέρειες από δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

ΥΔΡ-3.12 ΥΔΡ-6087 3 m 60,00 15,50 930,00   

4 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων 

στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Συνήθους 

ακριβείας, με χρήση 
αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων. Με 

φόρτωση και μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής. 

ΥΔΡ-4.01.01 ΥΔΡ-6082.1 4 m3 30,00 45,00 1.350,00   

5 

Αποξήλωση κρασπέδων, 
πρόχυτων και μη. Με φόρτωση 
και μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφής. 

ΥΔΡ-4.05 ΥΔΡ-6808 5 m 12,00 3,59 43,08   

6 

Διαχείριση προϊόντων 
εκσκαφής (Απόβλητα 

Εκσκαφών Κατεδαφίσεων 
Καθαιρέσεων - ΑΕΚΚ) 

ΥΔΡ-2.01.σχ ΥΔΡ-6070 6 m3 1.820,00 6,00 10.920,00   

7 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακα 

με ξυλοζεύματα 
ΥΔΡ-7.01 ΥΔΡ-6301 7 m2 10,00 2,20 22,00   

8 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακα 
με μεταλλικά πετάσματα 
(KRINGS), κατόπιν εκσκαφής 

και διαμόρφωσης παρειών 
ορύγματος 

ΥΔΡ-7.06.σχ ΥΔΡ-6103 8 m2 770,00 18,00 13.860,00   

9 

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου: 

ΥΔΡ-5.05   9           

  
α. Για συνολικό πάχος 
επίχωσης έως 50 cm 

ΥΔΡ-5.05.01 ΥΔΡ-6068   m3 35,00 19,05 666,75   

  
β. Για συνολικό πάχος 
επίχωσης άνω των 50 cm 

ΥΔΡ-5.05.02 ΥΔΡ-6068   m3 1.100,00 17,95 19.745,00   
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Άρθρου 
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Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
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Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 
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Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

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

10 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

ΥΔΡ-4.09.02 ΟΔΟ-4521Β 10 m2 935,00 18,50 17.297,50   

11 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου ή 
ρείθρου οδοστρώματος από 
άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα C16/20 στις θέσεις 
επεμβάσεων. 

ΥΔΡ-4.11.σχ ΥΔΡ-6804 11 m2 200,00 15,00 3.000,00   

12 

Καθαρισμός κοιτών ποταμών ή 
ρεμάτων από αυτοφυή 
βλάστηση. Με φόρτωση και 

μεταφορά των προϊόντων 
καθαρισμού. 

ΥΔΡ-4.03 ΥΔΡ-6054 12 στρ. 1,50 540,00 810,00   

  Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ κλπ 90.563,33 90.563,33 

  2. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

1 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι 

επιπέδων επιφανειών 
ΥΔΡ-9.01 ΥΔΡ-6301 13 m2 610,00 8,20 5.002,00   

2 
Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος.  

ΥΔΡ-9.10   14           

  α. Σκυρόδεμα C12/15 ΥΔΡ-9.10.03 ΥΔΡ-6326   m3 35,00 77,00 2.695,00   

  β. Σκυρόδεμα C16/20 ΥΔΡ-9.10.04 ΥΔΡ-6327   m3 205,00 82,00 16.810,00   

3 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων 

ΥΔΡ-9.26 ΥΔΡ-6311 15 kg 2.000,00 0,98 1.960,00   

4 
Φρεάτια υδροσυλλογής και 

επίσκεψης δικτύου ομβρίων 
ΟΔΟ-Β-66.σχ   16           

  
α.  Φρεάτιο υδροσυλλογής 
μονής εσχάρας 

ΟΔΟ-Β-
66.1.σχ 

ΟΔΟ-2548   τεμ. 51,00 600,00 30.600,00   

  
β.  Φρεάτιο επίσκεψης 
υπονόμου για αγωγούς D=0,40 

ή 0,60 m 

ΟΔΟ-Β-
66.3.σχ 

ΟΔΟ-2548   τεμ. 5,00 1.100,00 5.500,00   

  
γ.  Φρεάτιο επίσκεψης 
υπονόμου για αγωγούς D=0,80 

m 

ΟΔΟ-Β-

66.5.σχ 
ΟΔΟ-2548   τεμ. 3,00 1.400,00 4.200,00   

5 

Τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
κρασπέδων από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25 

ΟΔΟ-Β-51 ΟΔΟ-2921 17 m3 15,00 9,60 144,00   

6 

Επενδύσεις διωρύγων, 

τάφρων, πρανών στα σημεία 
εκβολής κλπ., με σκυρόδεμα 
C16/20, χωρίς χρήση ειδικού 

μηχανικού εξοπλισμού. 

ΥΔΡ-
9.22.02.σχ 

ΥΔΡ-6327 18 m3 25,00 94,90 2.372,50   

  Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 69.283,50 69.283,50 

  3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ. 

1 
Τσιμεντοσωλήνες ομβρίων 
Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 100), 
κατά ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00: 

ΥΔΡ-
12.01.01.σχ 

  19           

  
α. Ονομαστική διάμετρος 
DN=400mm 

ΥΔΡ-
12.01.01.03.σχ 

ΥΔΡ-6551.3   m 41,00 41,20 1.689,20   



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ (Α-1 ΦΑΣΗ)» 

 Προϋπολογισμός μελέτης 

 

  4  

 

A
/A

 Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 

Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

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

  
β. Ονομαστική διάμετρος 
DN=600mm 

ΥΔΡ-
12.01.01.05.σχ 

ΥΔΡ-6551.5   m 127,00 72,00 9.144,00   

  
γ. Ονομαστική διάμετρος 

DN=800mm 

ΥΔΡ-

12.01.01.06.σχ 
ΥΔΡ-6551.6   m 150,00 103,00 15.450,00   

2 
Αγωγοί βαρύτητας (ακαθάρτων) 
από PVC, SDR41 (Σειράς 41): 

ΥΔΡ-12.10   20           

  α. Ονομαστική διάμετρος Φ315 ΥΔΡ-12.10.06 ΥΔΡ-6711.4   m 228,00 22,80 5.198,40   

3 

Σύνδεση φρεατίου 
υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή 

κατασκευαζόμενο 
τσιμεντοσωλήνα ομβρίων, με 
συνδετήριο αγωγό από σωλήνα 

PVC Σειράς 41 ή 
τσιμεντοσωλήνα. 

ΥΔΡ-16.01 ΥΔΡ-6744 21 τεμ. 11,00 103,00 1.133,00   

  Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ. 32.614,60 32.614,60 

Άθροισμα δαπανών έργου   192.461,43 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 34.643,06 

Μερικό Άθροισμα   227.104,49 

Απρόβλεπτα 15,00% 34.065,67 

Άθροισμα (Συνολική δαπάνη έργου)   261.170,16 

Αναθεώρηση   8.829,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)   270.000,00 

ΦΠΑ 24,00% 64.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με ΦΠΑ)   334.800,00 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) 1 

 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 
ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 
υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και 
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 
εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των 
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
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1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία 
κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και 
υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 

2. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να 
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κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για 
τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου 
εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν 
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο 
κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
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(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων 
και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως 
για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια 
της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας 
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα 
μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για 
συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

   

3. Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα 
προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία 
της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   
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Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 

 

 

 Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

 Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

 Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου (όπου 
ισχύει) βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
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2. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 

 

Ομάδα Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 

 
1. Κωδ. ΥΔΡ-3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες 
 
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 
 
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. 
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Κωδ. ΥΔΡ-3.10.02   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. 

 
   Κωδ. ΥΔΡ-3.10.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 

Ανάλυση: 
Εκσκαφή: 7,50 € 
Μεταφορά (20χλμ x 0,19€): 3,80 € 
Σύνολο= 11,30 € 

 
  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Ένδεκα και τριάντα λεπτά 
    (Αριθμητικώς):    11,30 

 

 
2. Κωδ. ΥΔΡ-3.11  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 

 
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 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. 
 



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ (Α-1 ΦΑΣΗ)» 

 Τιμολόγιο μελέτης 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) 11 

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. 
 
Κωδ. ΥΔΡ-3.11.02   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. 

 
   Κωδ. ΥΔΡ-3.11.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

 

Ανάλυση: 
Εκσκαφή: 26,30 € 
Μεταφορά (20χλμ x 0,19€): 3,80 € 
Σύνολο= 30,10 € 

 
  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Τριάντα και δέκα λεπτά 
    (Αριθμητικώς):    30,10 

 

 
3. Κωδ. ΥΔΡ-3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα/ 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του 
σκάμματος.  
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι 
σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m 
θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι 
αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και 
θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Δεκαπέντε και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  15,50 
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4. Κωδ. ΥΔΡ-4.01  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

 
Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών 
στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά 
των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-
υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση 
της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Κωδ. ΥΔΡ-4.01.01   Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 

μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
Ανάλυση: 
Καθαίρεση: 41,20 € 
Μεταφορά (20χλμ x 0,19€): 3,80 € 
Σύνολο= 45,00 € 

 
  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):     Σαράντα πέντε και μηδέν λεπτά 
    (Αριθμητικώς):    45,00 

 
 
5. Κωδ. ΥΔΡ-4.05  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808 

 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή 
ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς 
μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
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Ανάλυση: 
Αποξήλωση: 3,30 € 
Μεταφορά (0,075 x 20χλμ x 0,19€): 0,29 € 
Σύνολο= 3,59 € 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Τρία και πενήντα εννέα λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  3,59 

 
 
6. Κωδ. ΥΔΡ-2.01.ΣΧ  Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών 

Κατεδαφίσεων Καθαιρέσεων). 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 

 
Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής κατασκευών και κατεδαφίσεων από Εταιρία ανακύκλωσης 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010). Με το άρθρο αυτό 
αποζημιώνεται η διαχείριση πάσης φύσεως υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων (γαιώδη, 
σκυροδέματα, ασφαλτικά κτλ) που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου. 
 
Ο τρόπος επιμέτρησης θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3), με βάση τις γραμμές πληρωμής 
που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα και το βάθος του 
ορύγματος. 
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μόνο εφόσον προσκομίζει τα αντίστοιχα παραστατικά 
προσκόμισης των υλικών στο χώρο διάθεσης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Έξι και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  6,00 

 
 
7. Κωδ. ΥΔΡ-7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 
  
  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301   

 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 
παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για 
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του 
Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m 
μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων 
και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν 
άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες 
ως αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.  
 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέρεται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύγματος. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του 
ορύγματος. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Δύο και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  2,20 

 
 
 

8. Κωδ. ΥΔΡ-7.06.ΣΧ  Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα.  
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 

 
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών 
και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή 
μηχανημάτων έργων. 
Το άρθρο αυτό έχει εφαρμογή όταν η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων είναι δυνατόν να 
γίνεται αφού ολοκληρωθεί η εκσκαφή σε όλο το βάθος του ορύγματος με μηχανικά μέσα. Η 
μέθοδος αυτή είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι το έδαφος είναι σταθερό 
προσωρινά, οι παρειές της εκσκαφής είναι κατακόρυφες και το πλάτος εκσκαφής παραμένει 
σταθερό κατά μήκος μιας μονάδας επενδύσεως. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τοποθέτηση 
των αντιστηρίξεων θα γίνεται με τη μέθοδο της διεισδύσεως. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, 
με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την καταβίβαση (σταδιακή ή μη) 
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 τη στάθμη του εδάφους. 
 
Επισήμανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις που προβλέπεται 

ρητά στην μελέτη του έργου  

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Δεκαοκτώ και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς):   18,00 
 
 

9. Κωδ. ΥΔΡ-5.05  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6068 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα 
και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή 
(με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
 

α. Κωδ. ΥΔΡ-5.05.01   Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 

Ανάλυση: 
Υλικό: 12,40 € 
Μεταφορά (35χλμ x 0,19€): 6,65 € 
Σύνολο= 19,05 € 

 
  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Δεκαεννέα και πέντε λεπτά 
    (Αριθμητικώς):   19,05 
 

β. Κωδ. ΥΔΡ-5.05.02   Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 

Ανάλυση: 
Υλικό: 11,30 € 
Μεταφορά (35χλμ x 0,19€): 6,65 € 
Σύνολο= 17,95 € 

 
  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Δεκαεπτά και ενενήντα πέντε 
    (Αριθμητικώς):   17,95 
 
 

10. Κωδ. ΥΔΡ-4.09  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΔΟ 4521Β 

 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   
3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   
4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 

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

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης   

       
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, 
η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση 
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή 
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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:. 
 
Κωδ. ΥΔΡ-4.09.02   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 
 
  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Δεκαοκτώ και πενήντα λεπτά 
    (Αριθμητικώς):    18,50 
 
 

11. Κωδ. ΥΔΡ-4.11.ΣΧ  Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων και λοιπών επεμβάσεων 
υπογείων δικτύων. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6804 

 
Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο έχει 
αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και του 
σιδηρού οπλισμού. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η 
διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση. 

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος 
από χαλαρά υλικά 

δ. Η διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, 
πάχους ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να 
εναρμονίζεται πλήρως  με την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, 
αρμών κλπ).   

Ο σιδηρούς οπλισμός αποζημιώνεται ιδιαιτέρως, με βάση την τιμή του αντίστοιχου άρθρου.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Δεκαπέντε και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς):   15,00 

 
 
12. Κωδ. ΥΔΡ-4.03  Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση. 
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054 

 
Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς 
αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, 
προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή 
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τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή 
προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  
 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή 
ότι ανά καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3 αποξηραμένων 
φυτικών καταλοίπων, εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και τεκμηριώνεται 
διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, ως εξής: 

[*] = 50 m3 (ή άλλο) x S x €/m3.km (βλ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 

Τιμή ανά στρέμμα  (στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με τη μελέτη.  
 
Ανάλυση: 
Καθαρισμός: 520,00 € 
Μεταφορά (50 x 2χλμ x 0,20€): 20,00 € 
Σύνολο= 540,00 € 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Πεντακόσια σαράντα και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς):  540,00 
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Ομάδα Β:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

 
13. Κωδ. ΥΔΡ-9.01   Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης 
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 
ορθογωνικής διατομής, σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων 
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 
εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του 
καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, 
συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος 
με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών 
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των 
αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

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

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Οκτώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς):   8,20 
 
 

14. Κωδ. ΥΔΡ-9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος  

                                                           
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφόσον 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, 
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δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες 
κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 

α. Κωδ. ΥΔΡ-9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   
   Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6326 
 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Εβδομήντα επτά και μηδέν λεπτά 
   (Αριθμητικώς):   77,00 
 

β. Κωδ. ΥΔΡ-9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   
   Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6327 
 

 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Ογδόντα δύο και μηδέν λεπτά 
   (Αριθμητικώς):   82,00 
 
 

15. Κωδ. ΥΔΡ-9.26  Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων  

 
 Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6311 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, 
B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου 
θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο 
και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται 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 
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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. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου 
βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με 
την μελέτη. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Μηδέν και ενενήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθμητικώς):   0,98 
 
 

16. Κωδ. ΟΔΟ-Β-66.ΣΧ  Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων. 

 
Πλήρης κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύου αποχέτευσης 
ομβρίων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και ανεξαρτήτως του βάθους της 
σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τη μελέτη,  τα εγκεκριμένα 
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο 
εργασιών, συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής, οι 
απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές 
για τον εντοπισμό υφιστάμενων αγωγών και δικτύων. 

• η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με 
μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση και οι τυχόν 
απαιτούμενες αντλήσεις. 

• οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου. 

• οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 
οποιασδήποτε κατηγορίας χυτό επί τόπου, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), 
σύμφωνα με τη μελέτη. 

• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών, η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
και η σφράγιση του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα. 

• οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης. 

• η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη. 

• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,  

• η προμήθεια και τοποθέτηση εσχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων φέρουσας ικανότητας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό 
λατομείου, συμπυκνωμένο κατά στρώσεις. 

• η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 
οδού ή πεζοδρόμιο). 

• κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 
Τα φρεάτια υδροσυλλογής πολλαπλών εσχαρών κοστολογούνται ως ισάριθμα φρεάτια 
μονής εσχάρας. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
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α. Κωδ. ΟΔΟ-Β-66.1.ΣΧ Φρεάτιο υδροσυλλογής μονής εσχάρας   
   Κωδικός Αναθεώρησης   ΟΔΟ-2548 
 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Εξακόσια 
    (Αριθμητικώς):   600,00 

 
β. Κωδ. ΟΔΟ-Β-66.3.ΣΧ Φρεάτιο επίσκεψης τσιμεντοσωλήνων D=0,40 έως και D=0,60m 

   Κωδικός Αναθεώρησης   ΟΔΟ-2548 
 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Χίλια εκατό 
    (Αριθμητικώς):   1.100,00 

 
γ. Κωδ. ΟΔΟ-Β-66.5.ΣΧ Φρεάτιο επίσκεψης τσιμεντοσωλήνων D=0,80 έως και D=1,20m 

   Κωδικός Αναθεώρησης   ΟΔΟ-2548 
 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Χίλια τετρακόσια 
    (Αριθμητικώς):   1.400,00 

 
 

17. Κωδ. ΟΔΟ-Β-51  Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα. 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΔΟ 2921 

 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή 
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, 
με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Εννέα και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς):   9,60 
 
 

18. Κωδ. ΥΔΡ-9.22.ΣΧ  Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα C16/20. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327 
 
Η τιμή του άρθρου συνδυάστηκε με το αντίστοιχο άρθρο 9.10.04 του παρόντος τιμολογίου, 
για κατηγορία διαστρωνομένου σκυροδέματος C16/20.  
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Επισημαίνεται ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται άλλη αποζημίωση 
για την κατασκευή των καλουπιών. 
   
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος επένδυσης, βάσει του αναπτύγματος της 
επενδεδυμένης επιφανείας και του θεωρητικού πάχους επένδυσης. 
 

α. Κωδ. ΥΔΡ-9.22.02   Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το 
επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες) 

 
Ανάλυση: 
Εργασία: 12,90 € 
Σκυρόδεμα C16/20 82,00 € 
Σύνολο= 94,90 € 

 
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):    Ενενήντα τέσσερα και ενενήντα 

   (Αριθμητικώς):   94,90 
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Ομάδα Γ:   ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

 

 
19. Κωδ. ΥΔΡ-12.01.ΣΧ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων Κατηγορίας ΙΙΙ 
(Σειράς 100). 

 
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 100), κατά 
ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με 
σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμεντοσωλήνες του παρόντος άρθρου χαρακτηρίζονται από: 
 
[α] Την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Το υλικό κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα) 

[γ]   Την συνδεσμολογία: τύπoυ "καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

[δ] Την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων. 

[ε]  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 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 Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 100), 
κατά ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00.  
 
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. 
   
Όταν 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 %. 
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Όταν 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 Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 100) κατά ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00, 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 επανεπίχωσης 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: 
 

 Κωδ. ΥΔΡ-12.01.01 .ΣΧ Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 100) κατά ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00. 
 
α. Κωδ. ΥΔΡ-12.01.01.03.ΣΧ Ονομαστικής διαμέτρου DΝ = 400 mm 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3 
 

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Σαράντα ένα και είκοσι 
    (Αριθμητικώς):   41,20 
 
β. Κωδ. ΥΔΡ-12.01.01.05.ΣΧ Ονομαστικής διαμέτρου DΝ = 600 mm 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5 
 

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Εβδομήντα δύο 
    (Αριθμητικώς):   72,00 
 
γ. Κωδ. ΥΔΡ-12.01.01.06.ΣΧ Ονομαστικής διαμέτρου DΝ = 800 mm 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6 
 

   ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Εκατόν τρία 
    (Αριθμητικώς):   103,00 

 
 

20. Κωδ. ΥΔΡ-12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα 
άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων 
σύνδεσης και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης 
προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση 
των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης.  

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου  
η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με διαβαθμισμένα 
θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων. 
 

α. Κωδ. ΥΔΡ-12.10.06  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.4 

  ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Είκοσι δύο και ογδόντα λεπτά 
   (Αριθμητικώς):   22,80 
 
 

21. Κωδ. ΥΔΡ-16.01  Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 
ομβρίων 

 
   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744 

 
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο 
δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως 
διατομής αγωγού δικτύου).  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα 
και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Εκατόν τρία και μηδέν λεπτά 
 (Αριθμητικώς):   103,00 
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  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

1.1. ΠPOTYΠA - KANONIΣMOI 

 

 H κατασκευή των έργων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από την 

Τεχνική Περιγραφή και τις παρούσες Tεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 Γενικά ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012  Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: 

«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» 

(ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012). Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, για την 

αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών Τευχών Δημοπράτησης, στο Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών δεν αναφέρονται πλέον αναλυτικά οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές των εργασιών, αλλά μόνο ο Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και 

ισχυόντων άρθρων του Τιμολογίου (ΝΕΤ) και επιπλέον, αναγράφονται μόνο οι 

προδιαγραφές που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ. 

 

 Για πενήντα εννέα (59) από τις ανωτέρω ΕΤΕΠ έχει ανασταλεί η εφαρμογή 

τους, σύμφωνα με την υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)» (ΦΕΚ 2524/Β/16-08-2016), λόγω ανάγκης 

επικαιροποίησής τους. Με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση 

των Δημοσίων Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

επικαιροποίησης των ανωτέρω 59 ΕΤΕΠ, προτείνεται στην ανωτέρω Απόφαση 

να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο 

περιεχόμενο, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών. Οι ανωτέρω υπό τροποποίηση ΕΤΕΠ που έχουν εφαρμογή στο 

παρόν έργο, αναφέρονται ως ΠΕΤΕΠ στον Πίνακα Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ – ΝΕΤ. 

 

 Kάθε εφαρμοζόμενο πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ’ ολοκληρία. 

Aποσπασματική τήρηση διαφόρων προτύπων για το ίδιο αντικείμενο εργασιών 

επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά είναι συμβατά μεταξύ τους. 
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1.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 Στις περιπτώσεις εργασιών για τις οποίες δεν αντιστοιχούν συγκεκριμένα 

εγκεκριμένα πρότυπα (ΕΤΕΠ) ούτε Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΣΤΠ), ο Aνάδοχος μπορεί να εφαρμόσει άλλα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα 

και κανονισμούς. Κατά σειρά προτεραιότητας θα εφαρμόζονται τα αντίστοιχα 

κατά περίπτωση πρότυπα από τα ακόλουθα: 

• Eυρωπαϊκά Πρότυπα 

• Eυρωπαϊκές Tεχνικές Eγκρίσεις, Kοινές Προδιαγραφές 

• Deutsches Institut Normung (DIN) 

• British Standards Institution (BS) 

 

 Eπισημαίνεται πάντως, ότι σε κάθε περίπτωση τα εφαρμοζόμενα πρότυπα και 

κανονισμοί δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται από τα 

Τεύχη Δημοπράτησης.  

 

 Όλα τα πρότυπα που θα εφαρμοσθούν πρέπει να είναι στην πιο πρόσφατη 

έκδοσή τους και να συμπεριλαμβάνουν όλες τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών. 

 

 

1.3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 Οι ΕΤΕΠ έχουν συνταχθεί με βάση το ισχύον ενιαίο τιμολόγιο εργασιών (ΝΕΤ) 

και γενικά είναι εναρμονισμένες και συμβατές με αυτό, τόσο στο τεχνικό 

περιεχόμενο και αντικείμενο, όσο και στον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών. 

 

 Παρόλα αυτά, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις ασυμφωνίας, είτε λόγω 

αλλαγής/επικαιροποίησης των άρθρων του ΝΕΤ είτε για άλλους λόγους, στη 

σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών το Τιμολόγιο Μελέτης προηγείται των 

Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο 

Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης των δημοπρατουμένων έργων. 

 

 Επιπλέον, τονίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου με βάση το Τιμολόγιο Μελέτης 

περιλαμβάνονται κάποιες εργασίες στην τιμή ενός άρθρου του Τιμολογίου, τότε 

αυτές δεν θα προμετρώνται ούτε θα πληρώνονται ιδιαιτέρως, ακόμη και εάν 

αυτό αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΝΕΤ) 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΕΤ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟΥ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 ΈΛΟΤ ΤΠ1501-' 

+ 

Συμπληρωματικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

    
1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

    

ΥΔΡ- 1.01 
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής 
σήμανσης. 

05-04-06-00   

ΥΔΡ- 1.02 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών 
στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, 
από σκληρό πλαστικό. 

    

ΥΔΡ- 1.03 
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου 

    

ΥΔΡ- 1.04 
Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό 
παλλόμενο βέλος παράκαμψης 

    

ΥΔΡ- 1.05 
Προσωρινές γεφυρώσεις 
ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών. 

    

    
2.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
    

ΥΔΡ- 2.01 

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

  ΣΤΠ-1 

ΥΔΡ- 2.02 

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

  ΣΤΠ-1 

    3.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ     

ΥΔΡ- 3.01.xx 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη 

08-01-01-00   

ΥΔΡ- 3.02.xx 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη βραχώδη με 
χρήση εκρηκτικών 

08-01-01-00   

ΥΔΡ- 3.03.xx 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων 
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς 
χρήση εκρηκτικών 

08-01-01-00   

ΥΔΡ- 3.04 
Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για 
επένδυση. 

-   

ΥΔΡ- 3.05 
Μόρφωση βραχωδών επιφανειών 
για επένδυση. 

-   
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΕΤ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟΥ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 ΈΛΟΤ ΤΠ1501-' 

+ 

Συμπληρωματικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

ΥΔΡ- 3.06.xx 
Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών 
ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση 
μηχανικού εξοπλισμού 

08-01-02-00   

ΥΔΡ- 
3.10.xx.x
x 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες 

08-01-03-01   

ΥΔΡ- 
3.11.xx.x
x 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος βραχώδες 

08-01-03-01   

ΥΔΡ- 3.12 

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

02-08-00-00   

ΥΔΡ- 3.13 

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

-   

ΥΔΡ- 3.14.xx 
Εφαρμογή τεχνικών δονητικής 
διείσδυσης για την διέλευση δικτύων 
χωρίς τομή του εδάφους 

08-01-04-01   

ΥΔΡ- 3.15 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων δικτύων σωληνώσεων 
εκτός κατοικημένων περιοχών 

-   

ΥΔΡ- 3.16 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 02-05-00-00   

ΥΔΡ- 3.17 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

02-04-00-00   

ΥΔΡ- 3.18  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 
σε έδαφος βραχώδες 

02-04-00-00   

ΥΔΡ- 
3.19.xx.x
x 

Κατασκευή μικροσηράγγων με την 
μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας 
σωλήνων (Pipe jacking) 

08-01-04-02   

    
4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ- 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

    

ΥΔΡ- 4.01.xx 
Καθαιρέσεις μεμονωμένων 
στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

15-02-01-01   

ΥΔΡ- 4.02.xx 
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή 
απορρίμματα 

08-01-02-00   

ΥΔΡ- 4.03 
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση 

-   

ΥΔΡ- 4.04 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων. 

-   

ΥΔΡ- 4.05 
Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων 
ή μή 

-   

ΥΔΡ- 4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. -   

ΥΔΡ- 4.07 
Επίστρωση αγροτικών οδών με 
αμμοχαλικώδη υλικά   

-   

ΥΔΡ- 4.09 
Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-
00 

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-
04 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΕΤ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟΥ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 ΈΛΟΤ ΤΠ1501-' 

+ 

Συμπληρωματικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

ΥΔΡ- 4.10 

Αποκατάσταση επίστρωσης 
πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 
στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. 

-   

ΥΔΡ- 4.11 
Αποκατάσταση πεζοδρομίου από 
άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

08-06-08-03   

ΥΔΡ- 4.12 Άρση καταπτώσεων     

ΥΔΡ- 4.13 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα 

    

ΥΔΡ- 4.14 
Καθαίρεση λιθοδομιών ή 
πλινθοδομών 

    

ΥΔΡ- 4.15 
Λιθεπενδύσεις πρανών χωρίς 
αρμολόγηση 

    

ΥΔΡ- 4.16 
Αρμολόγημα λιθεπενδύσεων 
πρανών ή εμφανών επιφανειών 
ξηρολιθοδομών 

    

    
5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
    

ΥΔΡ- 5.01 
Κατασκευή συμπυκνωμένου 
αναχώματος από υλικά που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου 

-   

ΥΔΡ- 5.02 
Κατασκευή συμπιεσμένου 
αναχώματος από υλικά που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου 

-   

ΥΔΡ- 5.03 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα 
εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

-   

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

08-01-03-02   

ΥΔΡ- 5.05.xx 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02   

ΥΔΡ- 5.07 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

08-01-03-02   

ΥΔΡ- 5.08 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο ορυχείου ή 
χειμάρρου. 

08-01-03-02   

ΥΔΡ- 5.09 
Εξυγιαντικές στρώσεις με 
αμμοχαλικώδη υλικά 

- ΣΤΠ-2 

ΥΔΡ- 5.10 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή 

    

    6.  ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ     

ΥΔΡ- 
6.01.xx.x
x 

Λειτουργία εργοταξιακών 
αντλητικών συγκροτημάτων 

08-10-01-00  
08-10-02-00 

  

ΥΔΡ- 6.02 

Υποβιβασμός στάθμης υπογείων 
υδάτων με συστήμα σημειακών 
αντλήσεων (well - points), ανά 
ημέρα απασχόλησης του 
συστήματος 

08-10-03-00   
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΕΤ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟΥ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 ΈΛΟΤ ΤΠ1501-' 

+ 

Συμπληρωματικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

    7.  ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ     

ΥΔΡ- 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα - 
βλ. σχετική 

ΕΤΕΠ 08-01-03-
01  

ΥΔΡ- 7.02 
Προμήθεια χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων. 

11-02-02-00   

ΥΔΡ- 7.03 
Χρήση χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων. 

11-02-02-00   

ΥΔΡ- 7.04 
Εμπηξη χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων. 

11-02-02-00   

ΥΔΡ- 7.05 
Εξόλκυση χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων. 

15-03-02-00   

ΥΔΡ- 7.06 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 
μεταλλικά πετάσματα 

- 
βλ. σχετική 

ΕΤΕΠ 08-01-03-
01 

ΥΔΡ- 7.07 
Εφαρμογή της μεθόδου Βερολίνου 
για την εκτέλεση εκσκαφών με 
κατακόρυφα πρανή 

-   

    
8.  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 
    

ΥΔΡ- 8.03 
Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή 
συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος 

    

ΥΔΡ- 8.04 
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και 
πρανών 

  
βλ. σχετική 

ΕΤΕΠ 02-07-06-
00 

    
9.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
    

ΥΔΡ- 9.01 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-
00 

01-04-00-00 
  

ΥΔΡ- 9.02 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων 
επιφανειών 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-
00 

01-04-00-00 
  

ΥΔΡ- 9.03 
Καλούπια επιφανειών διπλής 
καμπυλότητας ή στρεβλών 
επιφανειών 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-
00 

01-04-00-00 
  

ΥΔΡ- 9.04 
Πνευματικοί τύποι (φουσκωτά 
καλούπια) 

    

ΥΔΡ- 9.05 
Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες 
ξυλότυπους - μεταλλότυπους  

    

ΥΔΡ- 9.06 
Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση 
επιμελημένων τελειωμάτων 
επιφανειών σκυροδέματος 

  
βλ. σχετική 

ΕΤΕΠ 08-04-03-
00 

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

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-
00 

01-01-02-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-03-

00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-

00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

  

ΥΔΡ- 9.11 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 
επενδύσεων διωρύγων και 
δεξαμενών 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΕΤ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟΥ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
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Συμπληρωματικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

ΥΔΡ- 9.12 
Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: 
roller compacted concrete). 

13-03-00-00 
13-04-00-00 

  

ΥΔΡ- 9.13 
Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων 
μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 
έργων. 

    

ΥΔΡ- 9.14 Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10     

ΥΔΡ- 9.15 
Πλήρωση ορυγμάτων με Υλικά 
Ελεγχόμενης Χαμηλής Αντοχής 
(ΥΕΧΑ, CLSM) 

    

ΥΔΡ- 9.20 
Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι 
σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής 

    

ΥΔΡ- 9.21 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 
με χρήση μηχανήματος συνεχούς 
διαστρώσεως 

08-04-02-00   

ΥΔΡ- 9.22.01 

Επενδύσεις διωρύγων με 
σκυρόδεμα με χρήση ειδικού 
εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης 
(finisher) 

08-04-02-00   

ΥΔΡ- 9.23 
Προμήθεια και προσθήκη 
προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα  

    

ΥΔΡ- 9.24 
Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο 
χάλυβα 

01-02-01-00   

ΥΔΡ- 9.25 

Ψεκασμός επιφανειών νωπού 
σκυροδέματος με συνθετικά υλικά 
επιβράδυνσης της πρώϊμης 
αφυδάτωσης (curing) 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-
00 

  

ΥΔΡ- 9.26 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων  

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-
00 

  

ΥΔΡ- 9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού,     

ΥΔΡ- 9.31 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης,     

ΥΔΡ- 9.32 Τυπικά φρεάτια δικλίδων,     

ΥΔΡ- 9.33 Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής,     

ΥΔΡ- 9.34 
Τυπικά φρεάτια αντιπληγματικής 
βαλβίδας 

    

ΥΔΡ- 9.35 
Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για 

αγωγούς DN ≤ 300 mm 
    

ΥΔΡ- 9.36 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης     

ΥΔΡ- 9.41  

Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς 
τοποθέτηση εκτός καταστρώματος 
της οδού 

    

ΥΔΡ- 9.42 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς 
τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της 
οδού 

   

    
10.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
    

ΥΔΡ- 10.01 
Κοπή αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με αρμοκόφτη 

08-05-02-01   
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΕΤ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΘΡΟΥ 

Κωδ. ΕΤΕΠ 
 ΈΛΟΤ ΤΠ1501-' 

+ 

Συμπληρωματικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

ΥΔΡ- 10.02 
Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης 
αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 
εσωτερικού τύπου (Waterstops) 

08-05-02-02   

ΥΔΡ- 10.03 
Σφράγιση αρμών ονομαστικού 
διακένου 10 mm  με ελαστομερές 
υλικό 

08-05-02-05   

ΥΔΡ- 10.04 
Στεγανωτικές ταινίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα  

    

ΥΔΡ- 10.04.01 
Στεγανωτικές ταινίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους 20-25 
cm 

    

ΥΔΡ- 10.04.02 
Στεγανωτικές ταινίες από 
ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm 

    

ΥΔΡ- 10.06 
Στεγανωτικές ταινίες από κράμα 
φωσφορούχου χαλκού, πλάτους 45 
cm  

    

ΥΔΡ- 10.07 
Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης 
αρμών πάχους 12 mm  

08-05-02-03   

ΥΔΡ- 10.08 

Αποκατάσταση σφράγισης 
διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 
15 mm με ελαστομερές υλικό 
ψυχράς εφαρμογής 

08-05-02-05   

ΥΔΡ- 10.10 
Στεγανοποιητικές επαλείψεις και 
επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος  

  
βλ. σχετική 

ΕΤΕΠ 08-04-03-
00 

ΟΙΚ- 79.05 
Επάλειψη επιφανειών 
σκυροδέματος με εποξειδικά-
αντιδιαβρωτικά υλικά 

  
βλ. σχετική 

ΕΤΕΠ 08-04-03-
00 

ΟΔΟ
- 

Β-34 
Τσιμεντοκονία πατητή 650/900 Κg 
τσιμ, πάχους 2,0 cm 

08-05-01-04   

    
11.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
    

ΥΔΡ- 11.01 Καλύμματα φρεατίων     

ΥΔΡ- 11.01.01 
Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο 
(gray iron) 

    

ΥΔΡ- 11.01.02 
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron) 

  ΣΤΠ-5 

ΥΔΡ- 11.01.03 Καλύμματα από συνθετικά υλικά     

ΥΔΡ- 11.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής     

ΥΔΡ- 11.02.01 
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο 

08-07-01-01   

ΥΔΡ- 11.02.02 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές 

08-07-01-02   

ΥΔΡ- 11.02.03 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

08-07-01-03   

ΥΔΡ- 11.02.04 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) 

08-07-01-04   

ΥΔΡ- 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
ΠΕΤΕΠ 08-07-01-

05 
  

ΥΔΡ- 11.04 
Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση 
από συνθετικά υλικά 

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-
05 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Συμπληρωματικές 
Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

ΥΔΡ- 11.05 

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

   

ΥΔΡ- 11.05.01 
Κατασκευές χωρίς μηχανουργική 
επεξεργασία 

   

ΥΔΡ- 11.05.02 
Κατασκευές με περιορισμένη 
μηχανουργική επεξεργασία 

   

ΥΔΡ- 11.05.03 
Κατασκευές με ηυξημένη 
μηχανουργική επεξεργασία (εργασία 
τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) 

    

ΥΔΡ- 11.06 
Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων 
κατασκευών 

08-07-02-01   

ΥΔΡ- 11.07 
Αντισκωριακή προστασία 
χαλυβδίνων κατασκευών 

08-07-02-01   

ΥΔΡ- 11.08 
Τελική βαφή χαλυβδίνων 
κατασκευών 

08-07-02-01   

ΥΔΡ- 11.09 
Συναρμολόγηση - εγκατάσταση 
μεταλλικών κατασκευών 

    

ΥΔΡ- 11.10 
Εγκατάσταση και ρύθμιση 
συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων 

08-07-02-03   

ΥΔΡ- 11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες     

ΥΔΡ- 11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 05-05-06-00   

ΥΔΡ- 11.13 
Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 
περιφράξεων, με την εργασία 
τοποθέτησης 

05-05-06-00   

ΥΔΡ- 11.14 
Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως 
τοποθετημένοι και πακτωμένοι 

05-05-06-00   

ΥΔΡ- 11.15 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής 
προέλευσης. 

08-07-01-06   

ΥΔΡ- 11.16 
Προκατασκευασμένοι οχετοί από 
γαλβανισμένα αυλακωτά χαλύβδινα 
ελάσματα 

08-07-03-01   

    12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ     

ΥΔΡ- 12.01 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. 

ΠΕΤΕΠ 08-06-01-
00 

ΣΤΠ-3  

ΥΔΡ- 12.02 
Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων pipe-
jacking κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

    

ΥΔΡ- 12.03 
Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι 
στραγγιστηρίων 

    

ΥΔΡ- 12.10 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-
02 

  

ΥΔΡ- 12.11 
Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, 
συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-U 

    

ΥΔΡ- 12.12 Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U     

ΥΔΡ- 12.13 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες 
PVC-U 

08-06-02-01   

ΥΔΡ- 12.14 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
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ΥΔΡ- 12.15 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες 
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 

    

ΥΔΡ- 12.16 
Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες 
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 

    

ΥΔΡ- 12.17 
Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από 
ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron) 

    

ΥΔΡ- 12.18 
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων 
δικτύου με χαλυβδοσωλήνες 

    

ΥΔΡ- 12.19 
Καμπύλες, συστολές και 
συναρμογές χαλυβδοσωλήνων 

    

ΥΔΡ- 12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες     

ΥΔΡ- 12.21 
Μελέτη και κατασκευή συστήματος 
καθοδικής προστασίας 

    

ΥΔΡ- 12.23 
Δίκτυα ακαθάρτων από 
αργιλοπυριτικούς σωλήνες 

    

ΥΔΡ- 12.24 

Δίκτυα ακαθάρτων από 
ινοτσιμεντοσωλήνες σειράς 9000 
χωρίς εσωτερική και εξωτερική 
προστασία 

08-06-06-02   

ΥΔΡ- 12.29 

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς  
σωλήνες δομημένου τοιχώματος με 
εσωτερικές και εξωτερικές λείες 
επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2 

    

ΥΔΡ- 12.30 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3  

    

ΥΔΡ- 12.32 

Σωληνώσεις αποστράγγισης με 
διάτρητους σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια 

    

ΥΔΡ- 12.36 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, 
από πολυαιθυλένιο  (PE), 
δομημένου τοιχώματος  με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

    

ΥΔΡ- 12.40 

Δίκτυα από σωλήνες 
υαλοπλισμένου πολυμερούς 
κατασκευα-σμένους με περιέλιξη 
του υαλονήματος (FW - GRP: 
Filament Winding - Glass 
Reinforced Polymers),  χωρίς τα 
ειδικά τεμάχια.   

08-06-01-01   

ΥΔΡ- 12.45 

Δίκτυα από σωλήνες φυγοκεντρικής 
έγχυσης από πολυεστέρες 
ενισχυμένους με υολονήματα (CC-
GRP: Centrifugally Cast - Glass 
Reinforced Polymers) 
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ΥΔΡ- 12.46 

Σωλήνες κατάλληλοι για εφαρμογές 
PIPE JACKING και RELINING,  
φυγοκεντρικής έγχυσης από 
πολυεστέρες ενισχυμένους με 
υολονήματα (CC-GRP) 

    

ΥΔΡ- 12.47 

Eιδικά τεμάχια φυγοκεντρικής 
έγχυσης από πολυεστέρες 
ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-
GRP)   

    

ΥΔΡ- 12.48 

Διακλαδώσεις τύπου Τ των 90° για 
δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής 
έγχυσης από πολυεστέρες 
ενισχυμένους με υαλονήματα (CC-
GRP). 

    

ΥΔΡ- 12.49 

Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές 
φυγοκεντρικής έγχυσης από 
πολυεστέρες ενισχυμένους με 
υολονήματα (CC-GRP) 

    

ΥΔΡ- 12.50 

Επιθέματα (σαμάρια) για δίκτυα 
σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης 
από πολυεστέρες ενισχυμένους με 
υολονήματα (CC-GRP: Centrifugally 
Cast - Glass Reinforced Polymers) 

    

    
13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
    

ΥΔΡ- 13.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-

02 
  

ΥΔΡ- 13.04 
Δικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου 
πεταλούδας, με ωτίδες 

08-06-07-03   

ΥΔΡ- 13.07 
Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες 
μείωσης πίεσης) 

    

ΥΔΡ- 13.08 
Βαλβίδες μείωσης πίεσης με 
ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο 

    

ΥΔΡ- 13.09 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 
διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-
07 

  

ΥΔΡ- 13.10 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 
διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-
07 

  

ΥΔΡ- 13.11 
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό 
κλείσιμο 

    

ΥΔΡ- 13.12 
Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού 
θαλάμου 

    

ΥΔΡ- 13.13 
Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' 
SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς   

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-
10 

  

ΥΔΡ- 13.14 
Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Β' 
SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς   

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-
10 

  

ΥΔΡ- 13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις 08-06-07-05   

ΥΔΡ- 13.16 
Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου 
ελαστικής εμφράξεως 

    

ΥΔΡ- 13.17 Μετρητές παροχής μηχανικού τύπου     

ΥΔΡ- 13.18 
Μετρητές παροχής 
ηλεκτρομαγνητικού τύπου 

    

ΥΔΡ- 13.19 Μετρητής πίεσης     
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ΥΔΡ- 13.20 
Ρυθμιστές στάθμης - παροχής 
τύπου Obturateur ή άλλης διάταξης 

    

ΥΔΡ- 13.21 
Σύνδεσμοι αγωγών υπό πίεση 
τύπου VIKING JOHNSON ή 
αναλόγου 

    

ΥΔΡ- 13.22 
Διατάξεις μέτρησης στάθμης 
δεξαμενής 

    

ΥΔΡ- 13.30 
Σφαιρικές δικλίδες (Ball Valves) 
μεγάλων διαμέτρων 

    

ΥΔΡ- 13.35 
Δικλίδες κοίλης φλέβας (Cone Outlet 
Valves) 

    

ΥΔΡ- 13.36 
Δικλίδες τύπου βελόνας (Needle 
Valves) 

    

ΥΔΡ- 13.40 
Ιμάντeς στερέωσης 
χαλυβδοσωλήνων 

    

ΥΔΡ- 13.50 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
χοανοειδών στομίων αγωγών 

    

    
14.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ 
    

ΥΔΡ- 14.01 
Κατασκευή αργιλικού 
υποστρώματος στεγανοποίησης 

08-05-03-01   

ΥΔΡ- 14.02 
Κατασκευή κοκκώδους 
υποστρώματος στεγανοποιητικής 
μεμβράνης 

08-05-03-02   

ΥΔΡ- 14.03 
Κατασκευή επιστρώματος 
μεμβράνης από  διαβαθμισμένο 
θραυστό υλικό 

08-05-03-03   

ΥΔΡ- 14.04 
Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου 
(PE) 

08-05-03-04   

ΥΔΡ- 14.05 
Γεωϋφασμα προστασίας 
στεγανοποιητικής μεμβράνης 
(τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) 

  

βλ. σχετικές 
ΕΤΕΠ 08-03-03-

00 
ΕΤΕΠ 08-03-03-

01 

ΥΔΡ- 14.06 
Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - 
στερέωσης μεμβράνης 

08-05-03-05   

ΥΔΡ- 14.07 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης 08-05-03-06   

    
15.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 
    

ΥΔΡ- 15.01 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων μεγάλης 
διαμέτρου σε μαλακά πετρώματα 

08-09-01-00   

ΥΔΡ- 15.02 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων μεγάλης 
διαμέτρου σε σκληρά πετρώματα 
σκληρά 

08-09-01-00   

ΥΔΡ- 15.03 
Δοκιμαστικές αντλήσεις από 
υδρογεώτρηση με αντλητικό 
συγκρότημα τύπου 'πομόνα'   

08-09-06-00   

ΥΔΡ- 15.04 

Δοκιμαστική άντληση νερού από 

γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως 
αέρα 

08-09-06-00   

ΥΔΡ- 15.05 
Ανάπτυξη υδρογεωτήσεως με 
συσκευή εκτοξεύσεως νερού 

08-09-06-00   

ΥΔΡ- 15.06 
Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 146 mm σε 
μαλακά πετρώματα  

08-09-01-00   
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ΥΔΡ- 15.07 
Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 146 mm σε 
σκληρά πετρώματα 

08-09-01-00   

ΥΔΡ- 15.08 
Περιφραγματικοί χαλύβδινοι 
σωλήνες 

    

ΥΔΡ- 15.09 
Γαλβανισμένος χαλύβδινος 
φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου 
Φ650 mm. 

    

ΥΔΡ- 15.10 
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας 
εσωτερικής διαμέτρου Φ 650 mm 

    

ΥΔΡ- 15.11 
Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2" 
πιεζομετρικής γεωτρήσεως. 

    

ΥΔΡ- 15.12 
Γαλβανισμένος πιεζομετρικός 
σωλήνας, Φ 1 1/2’’ 
υδρογεωτρήσεως. 

    

ΥΔΡ- 15.13 
Χαλυβδοσωλήνες επένδυσης 
γεωτρήσεως Φ 150 mm 

    

ΥΔΡ- 15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως     

ΥΔΡ- 15.15 
Χαλικόφιλτρο πιεζομετρικής 
γεωτρήσεως 

    

ΥΔΡ- 15.16 
Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 
1400 mm και εγκατάσταση στη θέση 
λειτουργίας. 

    

ΥΔΡ- 15.17 
Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 
mm και εγκατάσταση στη θέση 
λειτουργίας. 

    

ΥΔΡ- 15.18 

Μετακίνηση αντλητικού 
συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' 
έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη 
θέση λειτουργίας 

    

ΥΔΡ- 15.19 

Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως 
νερού με εμφύσηση αέρα και 
εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και 
JET). 

    

ΥΔΡ- 15.20 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 
1/2'' (D450 mm) σε μαλακά 
πετρώματα   

08-09-01-00   

ΥΔΡ- 15.21 
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 
1/2'' (D450 mm) σε σκληρά 
πετρώματα   

08-09-01-00   

ΥΔΡ- 15.22 
Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 
17 1/2'' σε Φ22''  (D450 mm σε D 
550 mm) σε μαλακά πετρώματα 

08-09-01-00   

ΥΔΡ- 15.23 
Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 
17 1/2'' σε Φ22'' (D450 mm σε D 
550 mm) σε σκληρά πετρώματα 

08-09-01-00   

ΥΔΡ- 15.24 
Περιφραγματικός χαλύβδινος 
σωλήνας Φ 18'' (D 450 mm), 
πάχους 6 mm    

    

ΥΔΡ- 15.25 
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 
10'' (D 250 mm) πάχους 6 mm 

    

ΥΔΡ- 15.26 
Γαλβανισμένος χαλύβδινος 
φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm 

    

ΥΔΡ- 15.27 Στόμιο υδρογεωτρήσεως     
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16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 

    

ΥΔΡ- 16.01 
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου 
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 

  

 βλ. σχετικές 
ΕΤΕΠ 08-01-03-

01 
ΕΤΕΠ 15-02-01-

01 
ΕΤΕΠ 08-01-03-

02 
ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 
ΠΕΤΕΠ 05-03-

11-04 
ΠΕΤΕΠ 08-06-

02-02 

ΥΔΡ- 16.02 
Αντιστήριξη στύλου εναερίων 
δικτύων 

    

ΥΔΡ- 16.03 

Κατασκευή αναμονής (μούφας) σε 
αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες για 
σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο 
υπονόμων. 

    

ΥΔΡ- 16.04 
Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου 
αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες 
PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm 

   

ΥΔΡ- 16.05 

Καθαρισμός ορθογωνικών, 
σκουφοειδών, ωοειδών και 
κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά 
και προσχώσεις  

    

ΥΔΡ- 16.06 

Επισκευή μετώπης και πλάκας 
επικάλυψης φρεατίου 
υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού 
ανοίγματος) 

    

ΥΔΡ- 16.06.02 

Επισκευή φρεατίου με φθορές της 
μετώπης και της πλάκας 
επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 
cm 

    

ΥΔΡ- 16.07 

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 
υδροσυλλογής με την στάθμη και 
επίκλιση του καταστρώματος της 
οδού. 

    

ΥΔΡ- 16.08 
Kαθαρισμός φρεατίου 
υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα, 
χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) 

    

ΥΔΡ- 16.09 
Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού 
συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής 
με το δίκτυο ομβρίων 

    

ΥΔΡ- 16.10 
Απομόνωση παροχής  ύδρευσης 
από τον κρουνό συνένωσης. 

    

ΥΔΡ- 16.11 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση 
φρεατίου παροχής ύδρευσης  

    

ΥΔΡ- 16.12 
Επισκευή φρεατίου παροχής 
ύδρευσης. 
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ΥΔΡ- 16.13 
Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 
υδροδότησης   

    

ΥΔΡ- 16.14 

Προκατασκευασμένα κυκλικά 
φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων 
περιοχών 

08-06-08-06 

βλ. σχετικές 
ΕΤΕΠ 02-04-00-

01 
ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 
ΠΕΤΕΠ 05-03-

11-04 
ΠΕΤΕΠ 01-03-

00-00 
ΕΤΕΠ 01-04-00-

00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-

01-00 
ΠΕΤΕΠ 08-07-

01-05 

ΟΔΟ- Β-66.χ 
Φρεάτια αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων   

   ΣΤΠ-4 

ΥΔΡ- 16.15 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου 
αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο 
εκτός λειτουργίας αγωγό από 
χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με 
παρεμβολή ταυ   

    

ΥΔΡ- 16.16 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου 
αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν 
λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών 
από πολυαιθυλένιο) με χρήση 
ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή 
της μεθόδου της διάτρησης υπό 
πίεση 

    

ΥΔΡ- 16.17 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης σε 
υφιστάμενο χαλύβδινο δίκτυο εν 
λειτουργία  με την τεχνική της 
διάτρησης υπό πίεση 

    

ΥΔΡ- 16.18 

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

    

ΥΔΡ- 16.19 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου 
αγωγού ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, 
επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει 
απομονωθεί από το δίκτυο, με 
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 

    

ΥΔΡ- 16.20 
Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού 
ύδρευσης  από το δίκτυο. 

    

ΥΔΡ- 16.21 

Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα 
Φ63  επί υπάρχοντος αγωγού για 
την εγκατάσταση παροχών 
ύδρευσης. 

    

ΥΔΡ- 16.22 
Ανύψωση ή καταβιβασμός 
υφιστάμενης παροχής ύδρευσης 
από χαλκοσωλήνα. 
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ΥΔΡ- 16.27 
Εντοπισμός και προσαρμογή 
φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) 
στην στάθμη του οδοστρώματος 

    

ΥΔΡ- 16.28 
Καθαρισμός φρεατίου δικλίδας 
(βανοφρεατίου). 

    

ΥΔΡ- 16.29 
Επένδυση εσωτερικού φρεατίων, 
δεξαμενών και αγωγών ακαθάρτων 
με οξύμαχα κεραμεικά πλακίδια 

    

ΥΔΡ- 16.30 
Πλήρης καθαρισμός φρεατίου 
υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα 

    

ΥΔΡ- 16.31 
Μεταφορά με μονότροχο προϊόντων 
καθαρισμού προσχώσεων κλειστών 
αγωγών 

    

ΥΔΡ- 16.32 
Μεταφορά με ζεμπίλι ή παρεμφερή 
μέσα προϊόντων κσθαρισμού 
προσχώσεων κλειστών αγωγών. 

    

ΥΔΡ- 16.35 
Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων με 
επισκευαστικό κονίαμα 
τσιμεντοειδούς βάσεως 

    

ΥΔΡ- 16.40 
Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης 
με χρήση αποφρακτικού 
μηχανήματος 

    

ΥΔΡ- 16.45 
Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών 
αποχέτευσης 

    

ΥΔΡ- 16.50 

Εσωτερική σημειακή επισκευή 
αγωγών αποχέτευσης με 
επικόλληση υαλοϋφάσματος, χωρίς 
τις εργασίες προετοιμασίας. 

    

ΥΔΡ- 16.51 

Εσωτερική επισκευή αγωγών 
αποχέτευσης με επικόλληση 
υφάσματος με βάση τον 
υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες 
προετοιμασίας. 

    

ΥΔΡ- 16.52 

Επισκευή προβληματικών 
συνδέσεων σε δίκτυο ακαθάρτων με 
επέμβαση από το εσωτερικό του 
αγωγού, χωρίς όρυγμα. 

    

ΥΔΡ- 16.53 
Ελαστικός σύνδεσμος αγωγών 
ακαθάρτων με θωράκιση από 
ανοξείδωτο χάλυβα 
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  3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΤΠ) 

 

 

 

ΣΤΠ-1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

 

 

1. ANTIKEIMENO 

 

 H τεχνική προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών επίχωσης. 

 

 Τα προς μεταφορά υλικά είναι: 

- Όσα προέρχονται είτε από εκσκαφές θεμελιώσεων και ορυγμάτων αγωγών 

είτε από δανειοθαλάμους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται για 

διάφορα χωματουργικά έργα. 

- Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών λόγω εγκιβωτισμού των σωλήνων σε 

άλλο υλικό (άμμο) και μονίμου επιπλήσματος των υπολοίπων προϊόντων 

αφού χρησιμοποιηθούν όσα χρειάζονται για την επαναπλήρωση του 

ορύγματος, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα για επιχωματώσεις. 

- Τα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής που προκύπτουν από την καθαίρεση 

οδοστρωμάτων παλαιών σωληνώσεων ή φρεατίων. 

- Τα πλεονάσματα που προκύπτουν λόγω διαφόρων συναφών με το 

εκτελούμενο έργο κατασκευών (λιθόστρωτα, υποδομές, αμμοχάλικα κλπ), 

προϊόντα εκσκαφών ή καθαιρέσεων, καθώς και άχρηστα χυτοσιδηρά 

τεμάχια, οπλισμοί κλπ. 

 

 Τα προϊόντα εκσκαφής που κρίνονται κατάλληλα για επανεπίχωση των 

ορυγμάτων θα μεταφέρονται άμεσα και θα φυλάσσονται σε χώρους 

προσωρινής απόθεσης. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Τα πλεονάζοντα  προϊόντα εκσκαφής θα απορρίπτονται μακριά από το έργο σε 

χώρο που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους 

Περιβαλλοντικούς Όρους. 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία διάγραμμα 

μεταφοράς από τη θέση του έργου ή τμήματος του έργου προς τους χώρους 

απόρριψης, ώστε να εγκρίνεται η σχετική διαδρομή. 

 

 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ 

 

 Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής και εν γένει άχρηστα υλικά πάσης φύσεως 

που προέρχονται από καθαιρέσεις θα αποκομίζονται αμέσως χωρίς 

καθυστερήσεις και αναμονή συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων, έστω και 

τμηματικά για την όσο το δυνατόν γρήγορη αποκατάσταση της ομαλής 

κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων κλπ. 

 

 Οι φορτοεκφορτώσεις των προς μεταφορά προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται 

είτε με μηχανικά μέσα είτε με τα χέρια, όταν τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να 

πλησιάσουν ή όταν η ποσότητα των υλικών δεν είναι μεγάλη για να 

δικαιολογήσει την μετάβαση φορτωτικού μηχανήματος. Στην εργασία 

εκφόρτωσης περιλαμβάνεται και η διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής σε 

χώρους και με τρόπο που εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

 

 Προϊόντα εκσκαφής παράλληλα και πλάι στο όρυγμα δεν θα αφήνονται, εκτός 

εάν πρόκειται για εκσκαφές σε χωματόδρομους, όπου τα προϊόντα εκσκαφών 

κριθούν κατάλληλα για επανεπίχωση και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το 

πλάτος του δρόμου. 

 

 

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Η επιμέτρηση για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά γίνεται σε όγκο 

πλεοναζόντων εκσκαφών (κυβικά μέτρα) μη λαμβανομένου υπόψη του 

επιπλήσματος, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην τιμή. Ομοίως δεν λαμβάνεται 

υπόψη η απόσταση μεταφοράς, η οποία έχει συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες 

τιμές του Τιμολογίου των Υδραυλικών. 

 

 Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα για την καθυστέρηση των 

μεταφορικών μέσων (σταλία) στην φορτοεκφόρτωση επειδή η αμοιβή γι αυτή 

συμπεριλαμβάνεται στις τιμές της προσφοράς του. 

 

 Η πληρωμή θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας του Τιμολογίου, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. Η τιμή αυτή αποτελεί την πλήρη 

αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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ΣΤΠ-2 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 

 

 

1. ANTIKEIMENO 

 

 Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στην κατασκευή των στραγγιστηρίων 

τεχνικών έργων, αντλιοστασίων κλπ, που χρησιμοποιούνται για την 

εξουδετέρωση της άνωσης ή απλά για την στράγγιση των υπογείων νερών, 

καθώς και στην κατασκευή υγιούς υποστρώματος με αμμοχάλικο για την 

έδραση τεχνικών έργων από σκυρόδεμα. 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

2.1 Κοκκώδες υλικό στραγγιστηρίων 

 

 Το κοκκώδες υλικό των στραγγιστηρίων πρέπει να προέρχεται από κατάλληλο 

λατομείο που λειτουργεί με νόμιμη άδεια, να είναι φυσικό ή θραυστό, ορισμένης 

κάθε φορά κοκκομετρικής διαβάθμισης και να αποτελείται από κόκκους 

σκληρούς, ανθεκτικούς, απαλλαγμένους από προσμίξεις αργίλου και οργανικές 

ουσίες. 

 

 Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού είναι συνάρτηση της σύνθεσης του 

εδάφους που στραγγίζεται και καθορίζεται ως εξής: Εάν D15 και D85 είναι οι 

χαρακτηριστικές διάμετροι του εδαφικού μίγματος, όπου D15 η διάμετρος της 

οπής του κόσκινου από όπου διέρχεται το 15% του βάρους του δείγματος 

εδάφους που εξετάζεται, και D85 αντίστοιχα η διάμετρος της οπής του κόσκινου 

από όπου διέρχεται το 85% του βάρους του δείγματος. Η κοκκομετρική 

σύσταση της στρώσης του στραγγιστηρίου που βρίσκεται σε επαφή με το 

έδαφος, πρέπει να ευρίσκεται ανάμεσα στα παρακάτω όρια: 

  Ποσοστό βάρους Οπή κοσκίνου 
  αμμοχάλικου % 

  14 4D15 -  4D85 

  50 5D15 -  6D85 

  85 5D15 - 16D85 

 

 Εφόσον υπάρχει δεύτερη στρώση, η κοκκομετρική της σύσταση καθορίζεται 

όπως και η προηγούμενη, εφόσον ληφθούν σαν D15 και D85 τα αντίστοιχα της 

πρώτης στρώσης. 
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2.2. Ειδικά γεωυφάσματα διήθησης 

 

 Είναι δυνατή η χρήση από τον Ανάδοχο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας 

ειδικών γεωυφασμάτων διήθησης-κατακράτησης στερεών για προστασία 

έναντι απόφραξης των διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης. 

 

 

2.3. Υλικό εξυγίανσης - Τρόπος κατασκευής 

 

 Το αμμοχάλικο πρέπει να προέρχεται από κατάλληλη τοποθεσία (λατομείο) 

που έχει εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να αποτελείται από 

σκληρά, ανθεκτικά θραυστά υλικά, απαλλαγμένα από σβόλους αργίλου και 

οργανικές ύλες. Επίσης, το αμμοχάλικο πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

κατωτέρω όρια διαβάθμισης: 

  Διάμετρος κόσκινου  Διερχόμενα ποσοστά 

  (mm) επί τοις % του βάρους 

  50 100 

  30 70-90 

  15 50-85 

  7 35-80 

  3 25-70 

 

 Η διάστρωση του αμμοχάλικου θα γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται 

ο διαχωρισμός του χοντρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο και η ανάμιξη του 

αμμοχάλικου με τα γαιώδη υλικά των παρειών του ορύγματος. Η συμπύκνωση 

θα γίνεται κατά στρώσεις μέγιστου πάχους 0,25 m με κατάλληλα μέσα, ώστε να 

επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης. 
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ΣΤΠ-3 ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

 

1. ANTIKEIMENO 

 

 Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στους σωληνωτούς αγωγούς από 

σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του δικτύου ομβρίων 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι προβλεπόμενες να εκτελεσθούν εργασίες για την 

κατασκευή των αγωγών ομβρίων, έχουν συνοπτικά ως εξής: 

• Προμήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων και οι κάθε είδους 

δοκιμασίες στο εργοστάσιο πριν την παραλαβή. 

• Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων από το εργοστάσιο κατασκευής στη θέση εγκατάστασης. 

• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων μέσα 

στο όρυγμα.  

• Οι κάθε είδους δοκιμασίες παραλαβής των έτοιμων σωληνώσεων στο 

εργοτάξιο. 

 

 Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των 

αγωγών, όπως εκσκαφές και επανεπιχώσεις ορυγμάτων, φορτοεκφορτώσεις 

και μεταφορές προϊόντων εκσκαφής, κατασκευή υποστρώματος και 

εγκιβωτισμός με αμμοχάλικο ή σκυρόδεμα κλπ., ισχύουν οι αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 

 Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο 

Εργοστάσιο των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων, θα συμφωνούν πλήρως 

με τα προδιαγραφόμενα στη «Προδιαγραφή σωλήνων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών 

λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων» (ΦΕΚ 253 Β/24.4.1984) 

όσον αφορά τους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες. Κατασκευαστής θεωρείται το 

εργοστάσιο από το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους εν λόγω σωλήνες. 

 

 Οι χρησιμοποιούμενοι για τις συνδέσεις ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι 

κατασκευασμένοι σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και με δεδομένα χημικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά. Η προμήθεια τους θα γίνεται από αναγνωρισμένα 

εργοστάσια ώστε η ποιότητα και η αντοχή τους στο χρόνο και στις χημικές 

επιδράσεις να είναι εγγυημένη. Η καταλληλότητά τους θα ελέγχεται από το 
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ΚΕΔΕ, ο έλεγχος δε θα είναι υποχρεωτικός και θα γίνεται με βάση την ASTM 

C-443 ή τα Βρετανικά Πρότυπα B.S. 903 και 2494. 

 

 Οι σωλήνες θα παραδοθούν στον Ανάδοχο στο Εργοστάσιο αφού έχουν 

πραγματοποιηθεί όλες οι υποχρεωτικές και όσες προαιρετικές δοκιμές 

αποδοχής κριθούν σκόπιμες, όπως αυτές καθορίζονται στα σχετικά άρθρα των 

παραπάνω Τεχνικών Προδιαγραφών. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου 

έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις δοκιμές ελέγχου των προϊόντων με νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας στη διεξαγωγή 

των δοκιμών, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία βεβαίωση σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιείται ότι 

όλοι οι σωλήνες έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις παραπάνω δοκιμασίες. 

 

 Διευκρινίζεται ότι η παρουσία του εκπροσώπου της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

στις δοκιμασίες παραλαβής ή σύμφωνα με τα παραπάνω χορήγηση του 

σχετικού πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή, δεν προδικάζει την τελική 

παραλαβή των εγκατεστημένων σωληνώσεων επί τόπου των έργων από την 

Επίβλεψη. 

 

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις μεταφορές 

των υπόψη υλικών από το Εργοστάσιο κατασκευής μέχρι το Κεντρικό 

Εργοτάξιο του Αναδόχου ή τις Αποθήκες του και από εκεί μέχρι τα χείλη του 

ορύγματος όπου θα τοποθετηθούν, πρέπει να ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε να 

αποφευχθούν κρούσεις που είναι δυνατό να μειώσουν τη μηχανική αντοχή των 

υλικών, ενώ θα τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή 

για τον τρόπο αποθήκευσης, τοποθέτησης των σωλήνων στα φορτηγά για 

μεταφορά κλπ. 

 

 Ο Ανάδοχος λοιπόν θα ασφαλίζει κατάλληλα τους σωλήνες στο φορτηγό για 

μεταφορά και θα λαβαίνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή τυχόν 

φθορών. Η φορτοεκφόρτωση των τσιμεντοσωλήνων θα γίνεται, με μεγάλη 

προσοχή και με τη χρήση κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών μέσων και 

βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα σύρονται στο έδαφος. 

Σωλήνες και ειδικά τεμάχια που έχουν υποστεί κρούσεις κατά τη διάρκεια της 

φορτοεκφόρτωσης ή μεταφοράς, θα δοκιμάζονται πριν από την ενσωμάτωση 

τους στο δίκτυο με τη βοήθεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συμπαγές του 

υλικού. Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις 

για την αποφυγή φθορών στις ακμές των σωλήνων. 

 

 Σημειώνεται ότι οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας που τοποθετούνται στους 

σωλήνες θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα δοχεία και σε σκιερό μέρος, 
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θα τοποθετούνται δε στο εσωτερικό της καμπάνας των αγωγών αμέσως πριν 

την ενσωμάτωση των τελευταίων στο έργο. 

 

 

4. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

 Γενικά, πριν από τις εργασίες τοποθέτησης των αγωγών ομβρίων, ο πυθμένας 

του ορύγματος θα διαστρώνεται με σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15, πάχους 

5,0 cm. 

 

 Η έδραση των αγωγών θα γίνεται σε σκυρόδεμα C16/20. Το ελάχιστο πάχος 

υπόβασης είναι: 

• Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου μέχρι και Φ600, πάχος υπόβασης 

σκυροδέματος 0,15 m. 

• Για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ800 έως Φ1200, πάχος υπόβασης 

σκυροδέματος 0,20 m. 

 

 Ο τρόπος εγκιβωτισμού των αγωγών εξαρτάται από τη διάμετρο του αγωγού 

και το ύψος υπερκάλυψης (επίχωσης) αυτού, όπως δείχνεται στη μελέτη και τα 

σχέδια και καθορίζεται ως εξής: 

• Υπερκάλυψη αγωγού >1,50 m: Στην περίπτωση αυτή, οι αγωγοί του έργου 

θα εδράζονται και θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα C16/20 των 350 Kg 

τσιμέντου/m3 μέχρι το ύψος του 50%της εξωτερικής διαμέτρου αυτών. Το 

πάχος του σκυροδέματος στις παρειές του εγκιβωτισμού θα είναι 

τουλάχιστον ίσο με το 1/4 της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού. 

• Υπερκάλυψη αγωγού ≥0,70 m και ≤1,50 m: Στην περίπτωση αυτή, οι 

αγωγοί του έργου θα εδράζονται και θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα 

C16/20 των 350 Kg τσιμέντου/m3 καθ’ όλο το ύψος της εξωτερικής 

διαμέτρου αυτών. Το πάχος του σκυροδέματος στις παρειές του 

εγκιβωτισμού θα είναι τουλάχιστον ίσο με το 1/4 της ονομαστικής διαμέτρου 

του αγωγού. Μετά τον εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα, οι αγωγοί θα 

υπερκαλύπτονται επίσης με σκυρόδεμα C16/20 σε ύψος 0,20 m από το 

άνω εξωρράχιο αυτών. 

• Υπερκάλυψη αγωγού <0,70 m: Στις περιπτώσεις που το ύψος 

υπερκάλυψης των αγωγών είναι μικρότερο από 0,70 m, οι αγωγοί θα 

εγκιβωτίζονται κατ’ αρχάς σε σκυρόδεμα C16/20 των 350 Kg τσιμέντου/m3 

καθ’ όλο το ύψος της εξωτερικής διαμέτρου αυτών Μετά τον εγκιβωτισμό 

σε σκυρόδεμα, οι αγωγοί θα υπερκαλύπτονται επίσης με σκυρόδεμα 

C16/20 σε ύψος 0,20 m από το άνω εξωρράχιο αυτών. Στο ως άνω 

σκυρόδεμα επικάλυψης αυτών θα τοποθετείται επιπλέον ενίσχυση με 

χρήση σιδηρού οπλισμού S500 εγκάρσια του ορύγματος, σε ποσότητα 

τουλάχιστον 14 cm2 ανά τρέχον μέτρο αγωγού. Μπορεί να 
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χρησιμοποιηθούν 2 πλέγματα Φ10/10, τοποθετημένα έτσι ώστε ο κύριος 

οπλισμός των Φ10 να τίθεται ανά 5,0 cm. 

 

 Διαφορετικός τρόπος έδρασης ή εγκιβωτισμού των τσιμεντοσωλήνων μπορεί 

να προταθεί από τον Επιβλέποντα μηχανικό σε συγκεκριμένες περιοχές του 

έργου που υπάρχει λόγος, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει 

τις σχετικές εντολές. Στις θέσεις σύνδεσης των σωλήνων που έχουν καμπάνα 

θα διαμορφωθούν κατάλληλες αναμονές (φωλιές) στο υπόστρωμα. Η 

τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται, μετά από επιθεώρηση και έγκριση από 

τον Επιβλέποντα μηχανικό του υποστρώματος από αμμοχάλικο ή άλλου υλικού 

κατά περίπτωση. 

 

 

5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 

 

5.1. Τοποθέτηση των σωλήνων 

 Η καταβίβαση και η τοποθέτηση των σωλήνων μέσα στο όρυγμα θα γίνεται με 

τη βοήθεια τσάπας ή γερανού για τους μεγαλύτερους και βαρύτερους σωλήνες. 

Πριν από την τοποθέτηση στο όρυγμα του νέου σωλήνα θα πρέπει να ελέγχεται 

ο ήδη τοποθετημένος και να καθαρίζεται από τυχόν ξένα σώματα. 

 

 Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει κάθε φορά από το κατάντη φρεάτιο. Οι 

σωλήνες θα τοποθετούνται στη θέση τους επιμελώς ένας προς ένα με τη κλίση 

που πρέπει και σε απόλυτη ευθυγραμμία μεταξύ των γειτονικών φρεατίων. 

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση, ο ολοκληρωμένος αγωγός μεταξύ των δύο 

διαδοχικών φρεατίων θα πρέπει να σχηματίζει ένα συνεχή σωλήνα ομοιόμορφα 

εδραζόμενο σε όλο το μήκος του, με ευθύγραμμο και ομαλό πυθμένα σύμφωνα 

με τις ευθυγραμμίες και κλίσεις που υποδεικνύονται στη μελέτη και τα σχέδια. 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κατακόρυφη απόκλιση της γραμμής του πυθμένα του 

τοποθετημένου αγωγού από την εγκεκριμένη τέτοια στα σχέδια, δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ δύο 

διαδοχικών φρεατίων. Τμήματα αγωγού με οριζόντια κλίση ή αρνητική κατά την 

έννοια της ροής κλίση, δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

 

 Η ευθυγραμμία και η κλίση κάθε τμήματος αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών 

φρεατίων θα ελέγχεται εσωτερικά μεν με φωτεινή ακτίνα, εξωτερικά δε με 

τεταμένο νήμα παράλληλα με την καθορισθείσα γραμμή του πυθμένα και 

υποστηριζόμενα ανά μέγιστα διαστήματα 8 m. Ειδικότερα προκειμένου για 

αγωγούς με μικρή κατά μήκος κλίση (ίση ή μικρότερη του 0,5%) και μεγάλη 

διάμετρο αγωγού (D>60 cm) ο έλεγχος της κλίσης του πυθμένα του 

τοποθετημένου αγωγού θα γίνεται με χωροστάθμηση. Με χωροστάθμηση 

επίσης θα γίνονται οι έλεγχοι σε όσες περιπτώσεις κρίνει σκόπιμο ο Επιβλέπων 

μηχανικός, του Αναδόχου μη δικαιούμενου καμία πρόσθετη αποζημίωση. 
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 Επισημαίνεται ότι σε οποιαδήποτε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των 

σωλήνων θα σφραγίζονται προσωρινά τα ελεύθερα άκρα των ήδη 

τοποθετημένων αγωγών για να παρεμποδίζεται η είσοδος μικρών ζώων ή 

άλλων ξένων σωμάτων μέσα σ’ αυτά. 

 

5.2. Σύνδεση των σωλήνων 

 Για τη σύνδεση των τσιμεντοσωλήνων το ευθύ άκρο του νέου σωλήνα πρέπει 

να εισχωρεί στο άκρο με διαμόρφωση καμπάνας του ήδη τοποθετημένου 

σωλήνα. Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας τοποθετείται στην άκρη του 

τορνισμένου μέρους (αρσενικό) προς σύνδεση σωλήνα. Πριν από την εργασία 

σύνδεσης των σωλήνων, τόσο ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας όσο και τα 

άκρα των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να έχουν καθαρισθεί με επιμέλεια. 

Για το κούμπωμα των σωλήνων θα χρησιμοποιείται ειδικό εργαλείο, λοστός ή 

κιθάρα, αλλά όχι ο κουβάς της τσάπας. Η σύνδεση των σωλήνων θεωρείται 

αποδεκτή όταν μετά το κούμπωμα ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας έχει 

εισέλθει σε βάθος 3 τουλάχιστον εκατοστών από τα χείλη της καμπάνας. 

 

 Η σύνδεση των ακραίων σωλήνων τμήματος αγωγού με τα αντίστοιχα φρεάτια 

επίσκεψης ή συμβολής, θα γίνεται με κάθε επιμέλεια, η δε στεγανότητα μεταξύ 

των σωλήνων και των τοιχωμάτων του φρεατίου θα εξασφαλίζεται με τη 

χρησιμοποίηση κατάλληλης τσιμεντοκονίας. Σε κάθε περίπτωση ο αγωγός θα 

πρέπει να διαπερνά το τοίχωμα του φρεατίου και όχι να διακόπτεται εξωτερικά 

αυτού. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιάς ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις 

εργασίες αυτές. 

 

5.3. Τομή τσιμεντοσωλήνων 

 Κατά την πορεία τοποθέτησης των τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης ομβρίων, 

θα υπάρξει η ανάγκη σωλήνες να κοπούν σε μήκη μικρότερα του ονομαστικού 

μήκους, είτε γιατί αυτό επιβάλλεται από την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών 

φρεατίων είτε για να περικοπούν τα άκρα σωλήνων που έχουν πάθει 

σημαντικές βλάβες κατά τη μεταφορά κλπ. 

 

 Η κοπή των σωλήνων μπορεί κατ’ αρχήν να γίνει με πριόνι για σωλήνες μικρής 

διαμέτρου, επιβάλλεται όμως να γίνει με ειδικό κοπτικό μηχάνημα για σωλήνες 

μεγάλης διαμέτρου και πάντοτε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του 

Επιβλέποντα μηχανικού. 

 

 Στη συνέχεια η επεξεργασία των άκρων του σωλήνα που κόπηκε πρέπει να 

γίνει απαραίτητα με ειδική μηχανή ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες άψογης 

σύνδεσης μεταξύ των σωλήνων. 
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6. ΕΠΙΧΩΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 

6.1. Επίχωση σκάμματος 

 Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, τη σύνδεση των 

ακραίων σωλήνων του τμήματος του αγωγού με τα αντίστοιχα φρεάτια και τον 

έλεγχο της ευθυγραμμίας και της κλίσης του αγωγού σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται προηγούμενα, ακολουθεί η επίχωση του ορύγματος. 

 

 Η επίχωση θα γίνεται με θραυστό υλικό λατομείου με κοκκομετρική διαβάθμιση 

της ΠΤΠ-150. 

 

 Στην περίπτωση που τμήμα του αγωγού εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεμα, ο 

Ανάδοχος πρέπει, μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο 

όρυγμα, να πακτώσει προσωρινά και σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Επιβλέπουσας υπηρεσίας την σωλήνωση στα διάφορα σημεία με κατάλληλες 

αγκυρώσεις. Στη συνέχεια θα εκτελεσθεί η δοκιμασία στεγανότητας των 

σωληνώσεων, όπως περιγράφεται πιο κάτω, μετά δε την επιτυχή έκβασή της, 

θα ολοκληρώνεται η διάστρωση του σκυροδέματος εγκιβωτισμού σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες στα σχέδια διαστάσεις, στη συνέχεια δε θα επακολουθεί η 

επανεπίχωση του υπόλοιπου ορύγματος, με τα προβλεπόμενα υλικά, 

σύμφωνα με τα σχέδια. 

 

6.2. Έλεγχοι σωληνώσεων 

 Τα έτοιμα τμήματα του αγωγού πρέπει, πριν την παραλαβή τους από τον 

Εργοδότη, να έχουν υποβληθεί με επιτυχία στους ελέγχους που αναφέρονται 

στη συνέχεια, η δαπάνη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

 α. Έλεγχοι ευθυγραμμίας και κλίσεων 

 Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, θα ελέγχεται η 

ευθυγραμμία και η κλίση κάθε τμήματος έτοιμης σωλήνωσης μεταξύ δύο 

διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο 4.1 

της παρούσας. 

 

 β. Έλεγχος στεγανότητας 

 Η στεγανότητα έτοιμης σωλήνωσης θα ελέγχεται με την εφαρμογή εσωτερικής 

υδραυλικής πίεσης σε κάθε αποπερατούμενο τμήμα αγωγού μεταξύ δύο 

διαδοχικών φρεατίων. Η δοκιμασία αυτή θα διενεργείται μετά την μερική 

επίχωση των σωλήνων με αμμοχάλικο ή μετά την προσωρινή αγκύρωση του 

αγωγού (στην περίπτωση εγκιβωτισμού του με σκυρόδεμα). Η διαδικασία της 

δοκιμής αυτής θα καθορισθεί με όλες τις λεπτομέρειες από τον Επιβλέποντα 

μηχανικό, θα είναι δε σύμφωνη με όσα προδιαγράφονται στη συνέχεια. Σε όλη 

τη διάρκεια της δοκιμής, το ανοικτό τμήμα του ορύγματος πρέπει να παραμένει 



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ (Α-1 ΦΑΣΗ)» 

  Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

  27  

στεγνό, ενώ τα τυχόν εμφανιζόμενα νερά πρέπει να απομακρύνονται από τα 

συνεργεία του Αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη Τεχνική 

Προδιαγραφή.  

 

 Τα δύο ακραία τμήματα του αγωγού που πρόκειται να δοκιμασθεί, σφραγίζονται 

προσωρινά με ειδικά πώματα που επιτρέπουν το γέμισμα του αγωγού με νερό, 

το οποίο θα διενεργείται από το χαμηλότερο σημείο του δοκιμαζόμενου 

τμήματος με ειδική συσκευή, ενώ η εξαέρωση θα πραγματοποιείται από το 

υψηλότερο σημείο αυτού. 

 

 Έτσι το τμήμα που πρόκειται να δοκιμασθεί, γεμίζεται με νερό με αργό ρυθμό 

ώστε να εξασφαλισθεί η ολοκληρωτική εξαέρωση του μετά το γέμισμα και την 

πλήρη εξαέρωση του δοκιμαζόμενου τμήματος, αυξάνεται προοδευτικά η 

υδροστατική πίεση σε 2.00 m στήλης νερού επάνω από το εξωράχιο του 

αγωγού στο ψηλότερο σημείο του. Το τμήμα αυτό του αγωγού που ελέγχεται 

αφήνεται να απορροφήσει νερό επί 24 ώρες, όλες οι ορατές διαφυγές νερού 

στις συνδέσεις κλπ. επισκευάζονται αμέσως διαρκούσης της δοκιμής. Στη 

συνέχεια αποκαθίσταται στον αγωγό η αρχική υδροστατική πίεση (στάθμη 

2.00 m επάνω από το ανάντη εξωράχιο στο ψηλότερο σημείο του τμήματος) και 

ο αγωγός παρακολουθείται επί 24 ώρες ενώ η υδροστατική πίεση διατηρείται 

σταθερή, εν ανάγκη με την προσθήκη νερού. 

 

 Η ποσότητα του νερού που προστίθεται για τη διατήρηση της υδροστατικής 

πίεσης σταθερής, μετριέται και θεωρείται σαν διαρροή του τμήματος του 

αγωγού που γίνεται ο έλεγχος. Η διαρροή αυτή, για κάθε ελεγχόμενο τμήμα 

μεταξύ δύο φρεατίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λίτρα ανά ώρα και ανά 

χιλιόμετρο αγωγού για κάθε ένα μέτρο της ονομαστικής διαμέτρου του σωλήνα. 

 

 Εάν οι διαπιστούμενες διαρροές κατά τη διάρκεια της δοκιμής υπερβούν την 

επιτρεπόμενη τιμή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει και να 

επισκευάσει όλα τα ελαττώματα στα οποία οφείλονται οι διαρροές και στη 

συνέχεια η δοκιμή επαναλαμβάνεται από την αρχή. 

 

 Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει σχετικό πρωτόκολλο 

για τη δοκιμασία αυτή, το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον 

Επιβλέποντα μηχανικό. 

 

 

7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

 

 Πριν από την παραλαβή του έργου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το όλο 

σύστημα των αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των φρεατίων, πρέπει να 

καθαρισθεί ολοκληρωτικά με έκπλυση με βούρτσα, σφαίρα ή άλλο κατάλληλο 

όργανο μέσω των αγωγών ή με οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μέθοδο, ούτως 
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ώστε οι αγωγοί να είναι εντελώς καθαροί και ελεύθεροι από εμπόδια. Πριν την 

παραλαβή θα γίνεται επιθεώρηση του αγωγού από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία. 

 

 

8. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Η επιμέτρηση του αγωγού από τσιμεντοσωλήνες θα γίνεται βάσει του 

πραγματικού μήκους σε μέτρα μήκους των εγκατασταθέντων σωληνώσεων 

σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής αυτής, ξεχωριστά για 

κάθε ονομαστική διάμετρο. Κατά την επιμέτρηση θα μετριέται το μήκος του 

αγωγού μεταξύ των εσωτερικών επιφανειών γειτονικών φρεατίων 

(συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τεμαχίων κλπ.). 

 

 Η πληρωμή των αγωγών ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες θα γίνει με βάση τα 

επιμετρηθέντα ολικά μήκη τσιμεντοσωλήνων από κάθε προβλεπόμενη 

διάμετρο αγωγών και τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές Τιμολογίου Προσφοράς 

του Αναδόχου. 

 

 Στις παραπάνω τιμές μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των 

τσιμεντοσωλήνων καθώς και η προμήθεια των ελαστικών δακτυλίων, όλες οι 

δοκιμασίες παραλαβής των σωλήνων στα εργοστάσια, οι κάθε είδους 

φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και μεταφορές μέχρι τη θέση 

τοποθέτησης, η τοποθέτηση των σωλήνων και των ελαστικών δακτυλίων, και η 

σύνδεση αυτών μέσα στο όρυγμα, η σύνδεση των σωλήνων με τα φρεάτια 

επίσκεψης – συμβολής, οι έλεγχοι ευθυγραμμίας και οι δοκιμασίες 

στεγανότητας των έτοιμων αγωγών και ο τελικός καθαρισμός του δικτύου των 

αγωγών πριν την από την παραλαβή του έργου. 

 

 Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων σε άμμο ή σκυρόδεμα επιμετράται χωριστά με 

βάση τα κυβικά μέτρα άμμου και σκυροδέματος καθώς και τα κιλά οπλισμού 

που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον εγκιβωτισμό και πληρώνεται με βάση τις 

αντίστοιχες συμβατικές τιμές. 

 

 Οι παραπάνω τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση του 

Αναδόχου για την ικανοποιητική και σύμφωνα με τους όρους αυτής της 

Προδιαγραφής κατασκευή του αγωγού και για την παροχή όλων των 

απαιτούμενων για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων υλικών και εργασίας. 

 

 Η επιμέτρηση των συνδέσεων των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνει με βάση 

το πραγματικό μήκος κάθε αγωγού σύνδεσης σε μέτρα. Η κατασκευή σύνδεσης 

απ’ ευθείας σε τσιμεντοσωλήνα δικτύου (διάτρηση κλπ) πληρώνεται χωριστά 

σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Τιμολογίου.  
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ΣΤΠ-4 ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

 

1. ANTIKEIMENO 

 

 Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στηv κατασκευή τωv πάσης φύσεως 

φρεατίωv του δικτύου ομβρίων (επισκέψεως, συμβoλής, υδροσυλλογής, λαιμoί 

φρεατίωv, κλπ). 

 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Τα φρεάτια πρέπει vα κατασκευάζovται στις θέσεις πoυ πρoβλέπovται στα 

σχέδια, ή σε θέσεις πoυ υπoδεικvύovται από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. Τo 

σχήμα και oι διαστάσεις τoυς πρέπει vα συμφωvoύv με τα σχέδια φρεατίωv της 

μελέτης. Φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται γενικά ανά αποστάσεις των 50-

70 m. Επίσης προβλέπονται φρεάτια και σε θέσεις όπου μελλοντικά ενδέχεται 

να υπάρχει συμβολή αγωγών από την ανατολική περιοχή του οικισμού μετά 

από μελλοντική διάνοιξη οδών. 

 

 Η oριζovτιoγραφική θέση, η μoρφή, τo βάθoς και όλες γεvικώς oι διαστάσεις 

τωv φρεατίωv και τωv άλλωv τεχvικώv έργωv, πoυ φαίvovται στα σχέδια θα 

πρέπει πριv από τηv κατασκευή vα ελεγχθoύv από τov Αvάδoχo, αvάλoγα με 

τα τελικώς χρησιμoπoιηθησόμεvα είδη σωλήvωv και θέση τoυ αγωγoύ, ώστε 

vα είvαι ευχερής τόσov η κατασκευή όσov και η λειτoυργία και συvτήρηση τωv 

έργωv. Εφόσov o Αvάδoχoς κρίνει ότι απαιτoύvται oρισμέvες τρoπoπoιήσεις 

στα σχέδια τωv τεχvικώv έργωv oφείλει vα εισηγηθεί αυτές εγκαίρως στηv 

Επιβλέπoυσα Υπηρεσία. 

 

 Ο Αvάδoχoς είvαι υπεύθυvoς vα εξασφαλίσει τηv ευστάθεια τωv διαφόρωv 

τεχvικώv έργωv σε άvωση κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

 

 

3. ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 

 

 Τα φρεάτια επίσκεψης των αγωγών ομβρίων θα κατασκευαστούν σε 2 

προκαθορισμένους τύπους, ανάλογα με τη διατομή των αγωγών: 

• Τύπος Ο-1, για αγωγούς Φ400-Φ600: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας 

κάτοψης με οριζόντια πλάκα οροφής. Το ύψος του κορμού είναι μεταβλητό, 

ανάλογα με το βάθος του αγωγού. Οι εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης των 

φρεατίων του τύπου αυτού είναι 1,20 x 1,20 m και το άνοιγμα εισόδου επί 

της πλάκας οροφής 0,60 x 0,60 m. 
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• Τύπος Ο-2, για αγωγούς Φ800-Φ1200: Τα φρεάτια αυτά είναι ορθογώνιας 

κάτοψης με οριζόντια πλάκα οροφής, όπως τα φρεάτια τύπου Ο-1, αλλά με 

εσωτερικές διαστάσεις κάτοψης 1,50 x 1,20 m. 

 

 Όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C16/20 με σιδηρό 

oπλισμό S500 πληρoύvτωv τις απαιτήσεις τωv σχετικώv Τεχvικώv 

Πρoδιαγραφώv. Τα φρεάτια ομβρίων θα καλύπτονται με χυτoσιδηρά 

καλύμματα ορθογωνικής κατόψεως δυναμικότητας φορτίου αντοχής 25 τόνων 

και θα φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες καθόδου ανά 30 cm. 

 

 Τα φρεάτια πρέπει vα θεμελιώvεται σε υγιές έδαφoς θεμελιώσεως με στρώση 

εξυγίανσης από θραυστό υλικό πάχους 5 cm για τηv απoφυγή της παραμικρής 

διαφoρικής υπoχώρησης. Αύλακες σχήματoς U, επιμελώς κατασκευασμέvες 

για τη ροή των ομβρίων, πρέπει vα κατασκευάζovται μαζί με τη βάση και να 

διαμορφώνονται με πατητή τσιμεντοκονία πάχους 2 cm με υλικό 650/900 χγρ. 

τσιμέvτoυ. 

 

 Τo πλευρικό ύψoς τωv αυλάκωv πρέπει vα είvαι όπως φαίνεται στα σχετικά 

σχέδια. Οι επιφάvειες τoυ πυθμέvα πρέπει vα παρoυσιάζoυv κλίση πρoς τoυς 

αύλακες για τηv απoρρoή 5 έως 8%, εvώ όλες oι καμπύλες συvαρμoγής πρέπει 

vα είvαι oμαλές. Τα πλευρικά τoιχεία τωv φρεατίωv πρoβλέπεται vα 

κατασκευασθoύv από σκυρόδεμα χυτό επί τόπoυ με τη χρήση εσωτερικώv και 

εξωτερικώv ξυλoτύπωv. Η κατασκευή τωv πλευρικώv τoιχωμάτωv δεv πρέπει 

vα αρχίζει vωρίτερα τωv 24 ωρώv μετά τηv διάστρωση τoυ σκυρoδέματoς τoυ 

πυθμέvα. Οι αρμοί διακοπής μεταξύ της βάσης και των πλευρικών τοίχων θα 

καθαρίζονται επιμελώς με έκπλυση και θα επιχρίζονται με παχύ στρώμα 

πυκνόρρευστου διαλύματος τσιμέντου και νερού πριν τη διάστρωση των 

πλευρικών τοίχων. Η ίδια διαδικασία θα τηρηθεί και για τους τυχόν υπόλοιπους 

αρμούς διακοπής εργασίας κατά την κατασκευή των πλευρικών τοίχων. 

 

 Στις εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα γίνει ασφαλτική επάλειψη με 

μονωτικό υλικό. Η πλάκα επικάλυψης τωv φρεατίωv στους δρόμους θα 

βρίσκεται ακριβώς 5 cm κάτωθεν του τελικού οδοστρώματος προκειμένου να 

τοποθετηθεί τελική στρώση ασφάλτου ή τσιμεντόστρωσης της οδού η οποία θα 

φθάνει ακριβώς μέχρι την επιφάνεια του χυτοσιδηρού καλύμματος. Για φρεάτια 

σε χωματόδρομους η στάθμη των φρεατίων θα βρίσκεται στη στάθμη του 

φυσικού εδάφους, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από την 

Επιβλέπουσα υπηρεσία όσον αφορά την προβλεπόμενη  τελική διαμόρφωση 

στάθμης του οδοστρώματος. 

 

 Χυτoσιδηρές βαθμίδες πρέπει vα εφαρμόζovται σε όλα τα φρεάτια βάθoυς άvω 

τoυ 1,25 m. Οι βαθμίδες πρέπει vα τoπoθετoύvται σε μετατιθέμεvη διάταξη ή 

κατακόρυφα και σε καθ' ύψoς απόσταση 30 cm. Οι βαθμίδες πρέπει vα 

αγκυρώvovται επιμελώς στα τoιχώματα τωv φρεατίωv. 
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 Όπoυ υπoδειχθεί από τηv Επιβλέπoυσα Υπηρεσία θα τoπoθετoύvται στα 

φρεάτια αvαμovές για μελλovτικές διασυvδέσεις. Οι αγωγoί αvαμovής πρέπει 

vα εξέχoυv τoυλάχιστov 50 cm. τoυ εξωτερικoύ τωv τoιχωμάτωv τoυ φρεατίoυ 

και vα ταπώvovται υδατoστεγώς. 

 

 

4. ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 

 Τα φρεάτια υδροσυλλογής ή φρεάτια εισροής ομβρίων, κατασκευάζονται στο 

ρείθρο των δρόμων ή στα άκρα των δρόμων ή ακόμα και εγκάρσια των δρόμων 

ανάλογα με την υφιστάμενη διαμόρφωση εγκάρσιων κλίσεων των οδών, σε 

κατάλληλες θέσεις όπου συρρέουν και συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα. Όπου 

είναι δυνατόν, τα φρεάτια υδροσυλλογής θα ευρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις 

συνήθως πλησίον των φρεατίων επίσκεψης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

 

 Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C16/20 με 

οπλισμό S500 ή δομικό πλέγμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η σύνδεση 

τους με τον αγωγό του δικτύου γίνεται σε φρεάτιο ή απ’ ευθείας εντός του 

αγωγού με τοπική διάτρηση, με αγωγούς PVC Σειράς 41 ονομ. διαμέτρου 

Φ315, οι οποίοι θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεμα C16/20 των 300 kg 

τσιμέντου/m3 ελάχιστου πάχους 0,10 m περιμετρικά αυτών. 

 

 Το τυπικό φρεάτιο υδροσυλλογής είναι ορθογωνικό με διαστάσεις πλάτους 45-

50 εκατοστά, μήκους 85-90 εκατοστά και βάθους 1,00 μέτρο. Στον πυθμένα του 

αγωγού θα διαμορφώνεται σκάφη για παγίδευση των φερτών στερεών που 

συμπαρασύρονται με την απορροή των ομβρίων. Σε θέσεις εισροής μεγάλων 

επιφανειακών απορροών, αντί απλών θα τοποθετούνται διπλά φρεάτια 

υδροσυλλογής ή και εγκάρσια φρεάτια κατά πλάτος του οδοστρώματος όπως 

φαίνεται στην οριζοντιογραφία των αγωγών, ώστε να διατίθεται μεγαλύτερη 

παροχετευτικότητα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των απλών και διπλών 

φρεατίων θα καθορίζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και με τις οδηγίες 

της Επίβλεψης. 

 

 Η κάλυψη της επιφάνειας του φρεατίου υδροσυλλογής θα γίνεται με χυτοσιδηρά 

σχάρα με διαγώνιες καμπύλες ραβδώσεις, δυναμικότητας φορτίου 25 τόνων, 

σύμφωvα με τα σχέδια. Το άνοιγμα των ραβδώσεων είναι σκόπιμο να μην είναι 

μεγαλύτερο από 6 εκατοστά. Η σχάρα εδράζεται σε χυτοσιδηρό πλαίσιο που 

είναι πακτωμένο στο ρείθρο του δρόμου και είναι κατασκευασμένο από 

σκυρόδεμα. Η σχάρα είναι ορθογωνική επιμήκης και μπορεί να σηκώνεται για 

να καθαρίσει το φρεάτιο του στομίου από φερτά που έχουν εισχωρήσει. 
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5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

 Στις εργασίες κατασκευής τωv φρεατίωv επίσκεψης, υδροσυλλογής, λαιμώv 

φρεατίωv κλπ, περιλαμβάvovται όλες oι απαιτoύμεvες εργασίες για την 

σύμφωvα με τα σχέδια της μελέτης, όπως αναφέρονται εvδεικτικά, αλλά όχι 

περιoριστικά παρακάτω: 

 

5.1. Φρεάτια επίσκεψης ομβρίων 

- Οι εκσκαφές σε πάσης φύσεως εδάφη, σε oπoιoδήπoτε βάθoς, με παρoυσία 

ή όχι ύδατoς. 

- Οι πάσης φύσεως αvτιστηρίξεις πoυ τυχόv απαιτηθoύv 

- Οι ξυλότυπoι (επίπεδoι, καμπύλoι ή λυόμεvoι) 

- Τo σκυρόδεμα από C16/20 

- Ο σιδηρoύς oπλισμός 

- Τα επιχρίσματα τσιμεvτoκovίας  

- Η επαvεπίχωση τoυ σκάμματoς 

- Η εξυγίαvση τoυ εδάφoυς με θραυστό υλικό 

- Η εξωτερική επάλειψη με ασφαλτικό υλικό 

- Τo χυτοσιδηρό κάλυμμα τoυ φρεατίoυ 

- Οι χυτoσιδηρές βαθμίδες 

- Η απoσύvθεση και απoκατάσταση τoυ oδoστρώματoς 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης φρεατίου-σωλήνα. 

 

5.2. Φρεάτια υδροσυλλογής 

- Οι εκσκαφές σε πάσης φύσεως εδάφη, σε oπoιoδήπoτε βάθoς, με παρoυσία 

ή όχι ύδατoς. 

- Οι πάσης φύσεως αvτιστηρίξεις πoυ τυχόv απαιτηθoύv 

- Οι ξυλότυπoι  

- Τo σκυρόδεμα από C 16/20 

- Ο σιδηρoύς oπλισμός 

- Η επαvεπίχωση τoυ σκάμματoς 

- Η προμήθεια και πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας 

- Η επάλειψη με ασφαλτικό υλικό 

- Επίχρισμα με τσιμεντοκονία όπου απαιτηθεί 

- Η χυτοσιδηρά εσχάρα τoυ φρεατίoυ. 

 

 

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Η επιμέτρηση τωv φρεατίωv θα γίνεται ανάλογα με τον τύπο αυτών ως εξής: 
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- Τα τυπικά φρεάτια επίσκεψης των αγωγών ομβρίων επιμετρώνται ως ενιαίες 

μονάδες (τεμάχια) που περιλαμβάνουν το σύνολο των ανωτέρω εργασιών 

κατασκευής, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

- Στις περιπτώσεις όπου στα φρεάτια επίσκεψης προστίθεται λαιμός καθόδου 

ύψους h ≥1,00, λόγω μεγάλου βάθους (σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια), ο 

λαιμός αποζημιώνεται, σύμφωνα με τα επιμέρους άρθρα των πρόσθετων 

υλικών κατασκευής. 

- Τα φρεάτια υδροσυλλογής μονής εσχάρας επιμετρώνται ως ενιαίες μονάδες 

(τεμάχια), σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Τα φρεάτια 

υδροσυλλογής πολλαπλών εσχαρών επιμετρώνται και κοστολογούνται ως 

ισάριθμα φρεάτια μονής εσχάρας. 

 

 Η πληρωμή θα γίvεται με βάση τις κατά τα αvωτέρω επιμετρoύμεvες ποσότητες 

επί τις αvτίστoιχες τιμές μovάδoς τoυ Τιμoλoγίoυ. 

 

 Οι τιμές μovάδας αυτές απoτελoύv τηv πλήρη απoζημίωση τoυ Αvαδόχoυ για 

τηv παρoχή όλωv τωv απαιτoύμεvωv εργαλείωv, μηχαvημάτωv και 

μεταφoρικώv μέσωv, εγκαταστάσεωv, εφoδίωv, υλικώv επί τόπoυ και εργασίας, 

ώστε vα εκτελεσθoύv τα φρεάτια πλήρως και έvτεχvα όπως oρίζεται αvωτέρω. 

Περιλαμβάvει επίσης τηv απoζημίωση για τηv πραγματoπoίηση όλωv όσωv 

ελέγχωv και δoκιμώv απαιτoύvται. 
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ΣΤΠ-5 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 

 

1. ANTIKEIMENO 

 

 Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 

χυτoσιδηρώv καλυμμάτων φρεατίων, εσχαρών ή άλλων χυτοσιδηρών τεμαχίων 

που απαιτούν συναφή προς αυτά επεξεργασία για την κατασκευή των έργων 

αποχέτευσης. 

 

 

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

 

 Ο χυτοσίδηρος θα είναι ελατός (σφαιροειδής) αρίστης ποιότητας. Η τομή 

θραύσεως θα είναι λεπτόκοκκη, πυκνή και ομοιόμορφη. Θα είναι επιμελώς 

χυτευμέvoς και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώδεις φυσαλίδες, ψυχρές 

σταγόνες ή άλλα ελαττώματα, θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι μαλακός και 

ανθεκτικός, να είναι ευχερώς κατεργασμένος με τη ρίνη ή του κόπτη και εύκολης 

διάτρησης, η δε σκληρότητα αυτού να μην υπερβαίνει τις 210 μονάδες BRINEL. 

Η ποιότητα αυτή του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται με τις δοκιμές που 

καθορίζονται παρακάτω. Για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται τουλάχιστον 3 

δοκίμια ανά χύτευση. Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δοκιμών δεν 

πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστoτε οριζόμενης ελάχιστης τιμής, 

συγχρόνως όμως το αποτέλεσμα κάθε μεμονωμένης δοκιμής δεν θα δίνει 

μικρότερη κατά πλέον των 10% της ελάχιστης οριζόμενης. Υπό τους ανωτέρω 

όρους, και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της παρούσης, θα 

παραλαμβάνονται όλα τα προϊόντα της. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα 

προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

 

 Κάθε κάλυμμα καθώς και κάθε πλαίσιo, θα φέρει αvαγραμμέvα στην εμφανή 

όψη, με εξέχοντα (ανάγλυφα) γράμματα και μέσα σε υποδοχή, ώστε η άνω 

επιφάνεια των γραμμάτων θα είναι στο ίδιο επίπεδο με την άνω επιφάνεια του 

καλύμματος ή του πλαισίου τα εξής: 

- Τo σήμα ή τo όνομα τoυ εργοστασίου κατασκευής. 

- Τo έτoς και τov μήvα χύτευσης. 

 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος vα ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία 

τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από κάθε τμηματική χύτευση για vα μπορεί vα 

παρακολουθήσει τηv κατασκευή και vα λάβει δοκίμια. Τo δικαίωμα αυτό τoυ 

εργοδότη, είτε ασκούμενο είτε μη, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 

ευθύνη για τηv ποιότητα τoυ υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις τoυ. 
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3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 

 Οι διαστάσεις τωv τεμαχίων θα είναι ακριβώς αυτές πoυ ορίζονται στα σχέδια ή 

τα τεχνικά έντυπα πoυ θα υποβάλλει o Ανάδοχος πρoς έγκριση στηv Υπηρεσία. 

 

 Τα περιθώρια αvoχής oρίζovται: 

- Για τo βάρoς:  8% 

- Για τo πάχoς:  8%  ή  5%  με μέγιστo περιθώριo +2,5 mm.  ή  -1,5 mm. 

 

 Ο Εργoδότης διατηρεί τo δικαίωμα vα ζητήσει την κατασκευή δύo πρωτοτύπων 

για κάθε είδoς τεμαχίου, που θα διαφέρουν ως προς τη μορφή, τις διαστάσεις 

κλπ., ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος vα συμμορφωθεί πρoς αυτό άvευ 

oυδεμιάς αυξήσεως τωv τιμών μovάδoς, ούτε καμίας άλλης αποζημιώσεώς τoυ. 

 

 

4. ΤOΠOΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 

 

 Οι επιφάνειες έδρασης τωv καλυμμάτων και των εσχαρών επί τωv πλαισίων θα 

είvαι απολύτως επίπεδοι, με τρόπο ώστε vα εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη 

τηv επιφάνεια αυτής και vα μηv ταλαντεύονται από το πέρασμα τροχοφόρων 

και δεν θα πρέπει να σφηνώνουν στα πλαίσια δυσχεραίνοντας την ανύψωσή 

τους. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεμάχιο, ενώ κάθε ελαττωματικό τεμάχιο ως 

πρoς τηv έδραση θα απορρίπτεται. Τα πλαίσια θα εγκιβωτίζονται σε 

σκυρόδεμα. 

 

 

5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 Στην τιμή μονάδας του αντίστοιχου άρθρου, περιλαμβάνεται η προμήθεια, 

δοκιμή, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση τωv χυτoσιδηρώv τεμαχίων 

καθώς και όλα τα μικρoϋλικά πoυ απαιτούνται για τηv ασφαλή στήριξή τoυς. 

 

 Τα χυτoσιδηρά τεμάχια θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα βάρoυς πραγματικά 

τoπoθετoυμέvωv, εφόσov oι διαστάσεις αυτώv δεv είvαι μεγαλύτερες τωv 

εγκεκριμένων, αφού συvταχθεί πρωτόκολλo ζύγισης. Εάν oι διαστάσεις τωv 

χυτoσιδηρώv τεμαχίωv είvαι μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπονται στη 

μελέτη ή ορίστηκαν από την Επίβλεψη τότε, εφόσov δεv βλάπτεται η λειτουργία 

τoυ έργου, γίνονται δεκτές, αλλά αμείβονται μόvov για τo βάρος πoυ αντιστοιχεί 

στις κανονικές και εγκεκριμένες διαστάσεις τωv τεμαχίων. 

 

 Η αντίστοιχη τιμή τoυ Τιμoλoγίoυ και η κατά τα αvωτέρω πληρωμή βάσει τoυ 

βάρους τωv τoπoθετηθέvτωv χυτoσιδηρώv τεμαχίων αποτελεί πλήρη 

αποζημίωση για τηv παροχή όλων τωv απαιτουμένων για τη συμφώvως πρoς 
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τα ανωτέρω, πλήρη και έvτεχvη εκτέλεση τωv έργων περιλαμβαvoμέvης και της 

αξίας τωv εργαστηριακών δοκιμών, εάν δοθεί εντολή τoυ Εργoδότoυ, τωv 

μικρoϋλικώv συνδέσεως και τοποθετήσεως τωv χυτoσιδηρώv αντικειμένων τωv 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, λοιπών υλικών 

και εργασίας. 

 

 Χυτoσιδηρά τεμάχια τα oπoία αποτελούν μέρος κατασκευών τωv οπαίων η 

πληρωμή έχει προβλεφθεί αλλoύ κατ’ αποκοπή, δεv επιμετρούνται κατά τους 

όρους της παρούσας. 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Άρθρο 1. Αντικείμενο της εργολαβίας  
 
1.1 Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 

διατύπωση των Γενικών και Ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται 
να κατασκευαστεί το έργο όπως περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής 
Περιγραφής. 

 
1.2 Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρώνονται με 

τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης (Τ.Δ.).  
 

1.3 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον 
προϋπολογισμό μελέτης που ανέρχεται στο ποσόν των 334.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένων ΓΕ και ΟΕ 18%, ποσού απροβλέπτων 15% και ΦΠΑ 24%. 
 

1.4 Το αντικείμενο αυτής της εργολαβίας περιγράφεται αναλυτικά στο Τεύχος της 
Τεχνικής Περιγραφής και είναι: 
 

• Η κατασκευή δικτύων συλλογής ομβρίων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες 

Κατηγορίας ΙΙΙ (Σειράς 100) κατά ΠΕΤΕΠ 08-06-01-00. 

• Η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης από σκυρόδεμα. 

• Η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής μονής ή πολλαπλής εσχάρας και 

των αγωγών σύνδεσης με τα δίκτυα ομβρίων. 

• Η αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού ομβρίων με αγωγό PVC. 

• Η κατασκευή τριγωνικής τάφρου παραπλεύρως της οδού προς Γιαννιτσού 

στον δυτικό κόμβο. 

• Η επένδυση των πρανών πέριξ των σημείων εκβολής των 3 αγωγών 

ομβρίων με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και ο καθαρισμός/διάνοιξη των 

τάφρων κατάντη των αντιστοίχων σημείων εκβολής από την αυτοφυή 

βλάστηση. 

• Η καθαίρεση των υφιστάμενων εσχαρών υδροσυλλογής εγκάρσια των 

οδών που διασταυρώνονται με την Ε.Ο. και η αποξήλωση και 

επαναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και των ρείθρων 

στην περιοχή των επεμβάσεων, σύμφωνα με τα σχέδια της με της μελέτης 

και όπου αλλού απαιτηθεί, προκειμένου να διευθετείται η επιφανειακή 

απορροή των ομβρίων προς τις εσχάρες υδροσυλλογής. 

• Η κατασκευή κρασπέδων σε επιλεγμένα σημεία του έργου, για τη 

διοχέτευση της απορροής προς τα φρεάτια υδροσυλλογής, τον 

υποβιβασμό της στάθμης των πεζοδρομίων κλπ, σύμφωνα με τα σχέδια 

της με της μελέτης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 
Άρθρο 2. Στοιχεία της εργολαβίας  
 
Στοιχεία της εργολαβίας αυτής και κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α. Η Σύμβαση. 
Β. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 
Γ. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
Δ. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης της Υπηρεσίας. 
Ε.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
ΣΤ. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
Ζ. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της Υπηρεσίας. 
Η. Ο Πίνακας ΕΤΕΠ της μελέτης. 



4 

 

Θ. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 
καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 
Υπηρεσία. 

Ι. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
 
Άρθρο 3. Αρχική συμβατική χρηματική αξία - Συμβατικές τιμές της εργολαβίας 
 
Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 
προϋπολογισμού προσφοράς του Αναδόχου (Σ.Π.), προσαυξημένο κατά το ποσό των 
απρόβλεπτων δαπανών επί του προϋπολογισμού προσφοράς. 
 
Άρθρο 4. Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 
 
Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος: 
 
4.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση του χώρου του έργου 

και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη 
μεταφορά τους στο χώρο του έργου, την αποθήκευση των υλικών και εξοπλισμού, 
τη συγκέντρωση, απόθεση και απομάκρυνση των αχρήστων υλικών, την 
εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των απαραίτητων 
μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες και την προσπέλαση σε όλους τους 
χώρους του έργου. 

 
4.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και τα 

τεύχη δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την 
εκτέλεση των εργασιών. 

 
4.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν 
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τις συνθήκες 
κατασκευής του έργου γενικά. 

 
4.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μην 

διαταράξει την εύρυθμη λειτουργία της Yπηρεσίας. Ως εκ τούτου οι εργασίες θα 
εκτελούνται μετά από συνεργασία και συνεννόηση με το χρήστη. 

 
Άρθρο 5. Σύμβαση έργου 

 
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021) 
και της διακήρυξης. Η σύμβαση συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη 
και σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το έγγραφο της σύμβασης έχει 
αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 6. Προθεσμίες 
 
Σχετικά με τις Προθεσμίες εφαρμόζεται και ισχύει ο Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν.4782/2021, ιδίως άρθ. 96. 
 
6.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται συνολική προθεσμία ΟΚΤΩ μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν 
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προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και 
για τις τμηματικές προθεσμίες. 
 

6.2 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του 
Ν.4782/2021 να καθορίζει τμηματικές προθεσμίες περάτωσης των επί μέρους ερ-
γασιών,  που ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις τηρήσει. Όλες οι τμηματικές 
προθεσμίες υπολογίζονται από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

 
6.3 Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή 

του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα 
δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή 
προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται 
τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την 
επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η 
Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της 
διευθύνου σας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της 
οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
εγκρίνεται παράταση των προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που 
υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η 
οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη 
της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται εντός 
τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή 
σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. Η 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την 
πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και 
εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Μετά την έγκριση παρατάσεως Προθεσμίας ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εντός 15 ημερών νέο 
Χρονοδιάγραμμα. Εφόσον η παράταση αφορά την συνολική προθεσμία, ο 
ανάδοχος υποχρεούται εντός 15 ημερών να υποβάλλει έγγραφα παράτασης της 
ισχύος ΌΛΩΝ των εγγυητικών επιστολών (καλής εκτέλεσης και «δεκάτων») που 
έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία. 

 
6.4 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με 

απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει τη 
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν επαρκέσει, με 
ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα 
βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, 
θα εκδοθούν με μέριμνα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα 
συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 
Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση. 

 
6.5 Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του 

παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, 
ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η 
διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως 
τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν 
δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια 
μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις 
τριάντα (30) ημέρες. 
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6.6 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσμίας, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών του 
έργου. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης, επιφέρει αυτόματα την επιβολή 
της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.  

 
 
Άρθρο 7. Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες  
 
7.1 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, άρθ. 67. 

 
7.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης 
ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. 
Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής 
συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 
εκατό(20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται 
το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των 
τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που 
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 παρ. 2 του Ν.4412/2016 & άρθρο 67 παρ. 2 
του Ν.4782/2021). 

 
7.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. 
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 παρ.1 του 
Ν.4412/2016). 

 
Άρθρο 8. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
 
8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, να υποβάλει 

στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα και πρόγραμμα κατασκευής του έργου που 
υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 
παρ. 1 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 64, σε 
διάστημα από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερών. 

 
8.2 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το 

χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά 
με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες 
χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών 
προθεσμιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 145 του 
Ν.4412/2016. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του 
έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει εντός της προθεσμίας ή δεν ζητηθούν εγγράφως από 
την Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το 
χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί εκτός αν τούτο έχει συνταχθεί κατά 
παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. Αναπροσαρμογές του 
χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή 
οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του 
Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας με υπαιτιότητα 
του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων 
χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου. 
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8.3 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής 

του έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 
χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που 
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή 
ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα GANTTκαι σχετική 
έκθεση αιτιολόγησης.  
Ως μονάδα χρόνου θεωρείται η ημέρα. Ως αφετηρία των χρόνων (χρόνος 
εκκίνησης) λαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Στο υπό έγκριση 
χρονοδιάγραμμα θα διακρίνονται με χαρακτηριστικούς συμβολισμούς: 

• Η αφετηρία του χρόνου. 

• Το πέρας του συνολικού συμβατικού χρόνου. 

• Η έναρξη και το πέρας των επιμέρους εργασιών. 
Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται και από αιτιολόγηση 
των διαφόρων φάσεων του. Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος και ειδικά η 
ομαδοποίηση των εργασιών, ο καθορισμός των χρόνων επικάλυψης και ο 
προγραμματισμός ροής των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό, προκειμένου να καθορισθεί ο χρόνος και η διαδοχή εργασιών έτσι ώστε 
να μην επηρεάζεται η δραστηριότητα της Μονάδας. 
Σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) είναι 
υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων σύμφωνα με την μέθοδο της 
δικτυακής ανάλυσης (παρ.3  του άρθρου 64, Ν.4782/2021). 

 
8.4 O Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα 

από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 
 

8.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την 
εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση 
που κάπου ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική 
προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου. 

 
8.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο 

βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την 
επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 9. Διαχείριση έργου - Προσωπικό αναδόχου  
 
9.1 Η Διαχείριση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από 

την Υπηρεσία, μέσω οργάνων που ορίζει για το υπόψη έργο με τις αρμοδιότητες 
που καθορίζονται στο άρθρο 136 και 136Α του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν.4782/2021. 
Εκτός από τους Εντεταλμένους Μηχανικούς, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να 
εξουσιοδοτεί και άλλα όργανά της (τεχνικό σύμβουλο), καθώς και τρίτα πρόσωπα 
για να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση με το εκτελούμενο από τον 
Ανάδοχο έργο. 
 
Ειδικότερα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλμένοι Μηχανικοί της 
Υπηρεσίας, που ορίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν φέρουν καμία ευθύνη 
απέναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται σε εργασίες που εκτελούνται στον 
ευρύτερο χώρο του έργου (εργοτάξιο) από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν 
θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό της Υπηρεσίας, του 
Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
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Η Διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 139 του Ν.4412/16 και το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό 
παρακολούθησης του έργου από την πλευρά του αναδόχου (Τεχνικά Στελέχη) θα 
είναι κατ’ ελάχιστο 2 μηχανικοί (ένας ΠΕ και ένας ΤΕ). Για το προσωπικό που 
αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα 
αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Για τα απαιτούμενα 
Τεχνικά Στελέχη πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο Δήλωση 
ανάθεσης καθηκόντων και από τα Τεχνικά Στελέχη δήλωση αποδοχή και 
ανάληψης των καθηκόντων αυτών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει ή αρνείται 
την έγκριση των ανωτέρω. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να μη δώσει την 
έγκρισή της για τον προτεινόμενο μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία 
θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κάτοχος των απαραίτητων προσόντων και πείρας ή 
δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης 
να υποβάλει συγχρόνως κατάσταση προσωπικού του εργοταξίου, το οποίο θα 
είναι εξουσιοδοτημένο να αναπληρώνει την παραπάνω στελέχωση του εργοταξίου. 
 
Ο εργοταξιάρχης 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της 
υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που σχετίζεται με το έργο (παραλαβές, 
επιμετρήσεις, ημερολόγια, αλληλογραφία κλπ.). 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει την 
έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό του παραπάνω εργοταξιάρχη οποτεδήποτε, 
οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον απομακρύνει και να τον αντικαταστήσει με 
άλλον του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 
Ο εργοταξιάρχης είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας 
και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Για τον λόγο 
αυτό, θα πρέπει να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση με 
την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του. 
 
Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει 
οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 64, στο οποίο θα περιγράφονται 
λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών του εξοπλισμού και των 
μηχανηματων άρθρο 136 του Ν.4412/16 που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση του έργου.  
 
Διευκρινίζεται ότι ο διορισμός του εργοταξιάρχη σε καμία περίπτωση δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος 
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του εργοταξιάρχη και του αντικαταστάτη του, 
υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο με επιτελείο από 
ειδικευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, αναγκαίο για τη διεύθυνση, 
παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. 
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Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επαύξηση της 
παραπάνω στελέχωσης, εφόσον τούτο επιβάλλουν κατά την απόλυτη κρίση της οι 
συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) το πολύ μέρες από την 
υπογραφή της συμβάσεως να υποβάλει απ' ευθείας στα γραφεία ασφάλειας των 
Υπηρεσιών όπου εκτελείται το έργο πίνακα εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που 
πρόκειται να εργασθούν στο έργο (ο αριθμός των οποίων αυξάνεται κατά ποσοστό 
20% περίπου πάνω από τον αριθμό των απολύτως αναγκαίων για την 
αντιμετώπιση τυχόν ακαταλληλότητας μερικών ατόμων). Στον πίνακα αυτό πρέπει 
να επισυνάπτονται δηλώσεις των στοιχείων ταυτότητας κλπ συμπληρωμένες και 
υπογεγραμμένες σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας. 

 
9.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και, ειδικότερα, του 

Ν.2910/01, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση, το αλλοδαπό εργατικό 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου να ευρίσκεται νόμιμα 
στη χώρα. 

 
9.3 Ο μειοδότης της εργολαβίας αυτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες 

από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, να καταθέσει ένα αντίγραφό της στο 
αρμόδιο υποκατάστημα Ι.Κ.Α. φέρνοντας στην Υπηρεσία σχετικό αποδεικτικό της 
δηλώσεως που θα κάνει. 

 
9.4 Ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα που μπορεί να 

προκληθεί από την μη έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας. 
 
Άρθρο 10. Φόροι, δασμοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π. - Πληρωμή 
Αναδόχου  
 
10.1 Στη προκειμένη Εργολαβία ισχύει για γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου 

ποσοστό δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%), σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. θ του 
Ν.4782/2021. 

 
10.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τους νόμιμους φόρους, δασμούς, 

που ισχύουν κάθε φορά μέχρι την παραλαβή του έργου καθώς και τις έκτακτες 
χρηματικές παροχές στο εργατοτεχνικό προσωπικό του, που καθορίζονται με 
σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας ή άλλων Υπουργείων. 

 
10.3 Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

του εξοπλισμού τους (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, καθαρισμός κλπ.) είτε πρόκειται 
για χώρους του Αναδόχου, είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης 
της Υπηρεσίας, βαρύνουν μέχρι την παραλαβή αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο 
οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και 
υγιεινής. 

 
 
 
Άρθρο 11. Βλάβες στα έργα - Αναγνώριση αποζημιώσεων 
 
11.1 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για 

οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια 
υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, 
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των 
κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις 
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου 
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εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, άρθ. 76.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν 
με δικές του δαπάνες. 
 

11.2 Μέχρι την παραλαβή, ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα 
κατασκευής του έργου. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή, 
οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, 
βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 
157 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 76.  

 
11.3 Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου 

στον τόπο του έργου που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον 
ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας 
καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των 
ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, άρθ. 76.  
Για την αποκατάσταση βλαβών ή ζημιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εκτελέσει τις εργασίες για τις οποίες θα του δοθεί εντολή και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 76.  
Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία 
μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για 
εύλογο χρονικό διάστημα. 
 

11.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από το φορέα 
κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή 
περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη 
διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη 
πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα 
δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται 
σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά 
αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, 
για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που 
οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του 
ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις 
περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με 
δικές του δαπάνες. 

 
11.5 Γενικά, για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν 

εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 76. 

 
 
Άρθρο 12. Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις - Εντολές πληρωμών –Τελικός 
λογαριασμός 
 
12.1 Για τις επιμετρήσεις εφαρμόζεται το άρθ.151 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν.4782/21. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί 
τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των 
εκτελούμενων εργασιών. Τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον ανάδοχο 
στους επιβλέποντες του άρθρου 136, με υπεύθυνη δήλωση περί της αληθείας 
αυτών. Σε κάθε επιμέτρηση αποτυπώνονται διακριτά οι συμβατικές ποσότητες από 
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τις εξωσυμβατικές ποσότητες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, κατόπιν εντολών 
της υπηρεσίας.  

 
Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του 
έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο προβλεπόμενο 
διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της, 
με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων 
κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' 
αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία 
απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των δηλώσεων της παρ. 3. Οι 
επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη 
διευθύνουσα υπηρεσία με δήλωση περί της αλήθειας αυτών. Η υποβολή των 
επιμετρήσεων αποτελεί προϋπόθεση της τμηματικής πληρωμής του αναδόχου. 
 
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας δύναται οποτεδήποτε να διατάξει τη 
συνολική ή δειγματοληπτική ενδεικτική επαλήθευση οποιασδήποτε υποβληθείσας 
επιμέτρησης, σε κάθε περίπτωση, όμως, υποχρεούται να προβεί σε 
δειγματοληπτικό ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης επιμετρήσεως, σε αριθμό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των επιμετρήσεων που 
υποβλήθηκαν ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εξ αυτών, αν υποβάλλονται λιγότερες 
από δέκα (10) επιμετρήσεις. 
 
Για τις αφανείς εργασίες εφαρμόζεται σχολαστικά το άρθ.151 παρ.7 του Ν.4412/16 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/21. 
Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική 
επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες 
όλων των τμηματικών επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και 
από έναν τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου 139. Στην τελική 
επιμέτρηση εμφανίζονται διακριτά οι συμβατικές εργασίες, οι οποίες εκτελέστηκαν 
με βάση τη σύμβαση ή με εγκεκριμένους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών 
και οι εξωσυμβατικές, έστω και αν εκκρεμεί η διαδικασία τακτοποίησης τους. Η 
τελική επιμέτρηση ελέγχεται από τον επιβλέποντα, ο οποίος υποβάλλει εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών προς τη διευθύνουσα υπηρεσία σχετική έκθεση. Η 
διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της 
έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου, να εκδώσει απόφαση περί της έγκρισης 
αυτής. 

 
12.2 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωμών των εκτελουμένων έργων θα γίνονται με 

τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4782/2021, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Μετά από τη λήξη κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει 
λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σε 
αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στις 
δηλώσεις γνωστοποίησης αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται 
στον λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί. Στους λογαριασμούς 
περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που 
έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της 
εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριμένη δαπάνη που καταβάλλεται στον Ανάδοχο. 
Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του 
εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 159 και 170 του 
Ν.4412/2016, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν 
κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνεται σχετική μνεία, απόσβεση 
προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που 
έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του 
εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 
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12.3 Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται ιδίως, 

από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των επιμετρήσεων εργασιών που 
εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, από τα παραστατικά στοιχεία των 
απολογιστικών εργασιών, από τον πίνακα του υπολογισμού της αναθεώρησης και 
από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές 
ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο 
λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους 
λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν αντιστοιχούν σε επιμετρήσεις ή αφορούν 
σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών. Κατά την υποβολή, τον έλεγχο και την 
έγκριση του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών 
πληρωμής και των παραστατικών πληρωμής των κρατήσεων εκ μέρους του 
αναδόχου. Το τιμολόγιο του αναδόχου που αφορά στο ποσό του εργολαβικού 
ανταλλάγματος που θα πληρωθεί, καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητά του προσκομίζονται στην υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που 
διενεργεί τις πληρωμές, μετά από σχετική ειδοποίησή του. Οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις στο εργολαβικό αντάλλαγμα γίνονται από την υπηρεσία αυτήν και 
αποδίδονται απευθείας στους δικαιούχους. 

 
12.4 Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου 

και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν 
τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε 
ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν από τη θεώρηση του τελικού 
λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο Ανάδοχος πρέπει 
να φέρει βεβαίωση του αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων 
ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές 
εισφορές. 

 
12.5 Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 

πέραν του ενός (1) μήνα από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται 
τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(Α' 107). Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες δέκα (10) ημέρες μετά από 
την κοινοποίηση στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδικής έγγραφης δήλωσης. Γενικά, 
για όλες τις διαδικασίες υποβολής, προώθησης και πληρωμής του εργολαβικού 
ανταλλάγματος έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4782/2021. 

 
Άρθρο 13. Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις μελέτης  
 
13.1 Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής 

και των ειδικών προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 
εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια 
εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε 
επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. 

 
13.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν 

ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή 
τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του 
έργου  πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή 
εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα 
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. Επιτρέπεται η τροποποίηση της 
εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, μόνο για τη διόρθωση 
σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται 
από απρόβλεπτες περιστάσεις κατά τα αναφερόμενα στο άρθ. 144 του 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021. 
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13.3 Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να 
κατασκευάζεται με τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα. 

 
13.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα 
ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε 
βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος 
κατασκευαστής. 

 
13.5 Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί 

σε συσχετισμό και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε 
περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη τη 
σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς 
την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει 
ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα 
στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

 
13.6 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει αδαπάνως τις παρακάτω μελέτες 

και να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων και τη 
σύνταξη των επιμετρήσεων: 
(1) Το ΣΑΥ και το ΦΑΥ του έργου. 
(2) Το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ). 
(3) Τα Σχέδια όπως κατασκευάσθηκε το έργο ("AsBuilt" Drawings). 
(4) Συμπληρωματικά διευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο 

και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος της κατασκευής αυτής, οι δε έλεγχοι που θα ασκηθούν από την 
Υπηρεσία, ή την επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη 
αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

 
Άρθρο 14. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων 
προϊόντων – Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης 
 

14.1 Ο εργολάβος δηλώνει με την υπογραφή της σύμβασης ότι ερεύνησε και 
εξασφάλισε την προμήθεια από την ελληνική ή την ξένη αγορά όλων των υλικών 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη και επομένως δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την 
Υπηρεσία έστω και απλά να του υποδείξει τρόπο προμήθειας ή παράταση των 
συμβατικών προθεσμιών εκτέλεσης των έργων. 

 
14.2 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 

αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

 
14.3 Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με 

τα συμβατικά δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί των ισχυόντων 
κανονισμών και των Εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π), καθώς επίσης 
και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της 
απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την 
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ. 

 
14.4 Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό ή μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 

Υπηρεσία ως εξής: 
Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιομηχανικής παραγωγής θα προσκομίζεται στην 
Υπηρεσία εγχειρίδιο (προσπέκτους) και προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής, καθώς και δείγματα (εάν δεν πρόκειται για ογκώδες μηχάνημα). 
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Αν πρόκειται για υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν 
λόγω έργο, θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 
Τα παραπάνω δείγματα κλπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα 
φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση του εργολάβου λόγω επιλογής. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι 
σύμφωνο με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα μηχανήματα και 
συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με 
μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

 
14.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, 

συσκευών κλπ. να υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των 
προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την 
ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 
14.6 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και μέχρι τη τελική παραλαβή του 

από την Υπηρεσία, η ποιότητα και ο έλεγχος της ποιότητας, τόσο επί τόπου του 
έργου όσο και εκτός έργου, θα διασφαλίζεται με τακτικές και έκτακτες 
δειγματοληψίες και ελέγχους των υλικών και του εξοπλισμού που προσκομίζεται 
στο εργοτάξιο, είτε για ενσωμάτωση στα έργα είτε για χρήση ή λειτουργία, 
σύμφωνα με τον Νόμο και με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Η παραλαβή και 
ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του 
έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς 
του άρθρου 139 του Ν.4782/2021, περί διεύθυνσης έργου από την πλευρά του 
αναδόχου, ο οποίος συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα 
υπηρεσία, με την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του περιεχομένου της. 
Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυμα 
υποβολής κάθε επόμενου λογαριασμού. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ποιότητα όλων των ειδών που θα προμηθευτεί ή θα 
κατασκευάσει, καθώς και για την ποιότητα του κατασκευαζόμενου έργου. Η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί για λογαριασμό της, πρόσθετους 
ελέγχους και δοκιμές, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό και άλλες υπηρεσίες. 

 
14.7 Όλες οι δοκιμές και έλεγχοι που θα γίνονται σε εξωτερικό εργαστήριο, θα πρέπει 

να είναι σύμφωνες με τις σχετικές προδιαγραφές και τους κανονισμούς εκτέλεσης. 
Τα εξωτερικά εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μεν της επιλογής του 
Αναδόχου, αλλά θα πρέπει να είναι διαπιστευμένα για τους ελέγχους και τις 
δοκιμές που θα πραγματοποιήσουν στα πλαίσια του έργου και θα τα εγκρίνει 
πρώτα η Υπηρεσία. Οι εκθέσεις των δοκιμών και ελέγχων που θα γίνονται τόσο 
επί τόπου όσο και εκτός έργου θα καταγράφονται. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 
θα πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Τα Πιστοποιητικά των 
δοκιμών από τους προμηθευτές ή άλλες υπηρεσίες δοκιμών εκτός έργου, θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία μόλις είναι διαθέσιμα και οπωσδήποτε όχι αργότερα 
από την ημερομηνία κατά την οποία τα σχετικά υλικά πρόκειται να παραδοθούν 
επί τόπου του έργου. Ο Ανάδοχος θα τηρεί και θα ανανεώνει το αρχείο για τον 
έλεγχο ποιότητας, όπου με κατάλληλη μορφή θα υπάρχουν κατάλογοι όλων των 
υλικών που έχουν παραγγελθεί, των υλικών που έχουν παραληφθεί, των υλικών 
τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα ή έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών ή 
όσων υπάρχουν σε πλεόνασμα. 

 
14.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στο εργαστήριο στα 

εντεταλμένα όργανα της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των εκτελουμένων 
δοκιμών. Υποχρεούται επίσης να διαθέτει το εργαστήριο, το προσωπικό του και 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να γίνονται από την Υπηρεσία 
πρόσθετες δοκιμές. Ο Ανάδοχος θα προβεί με ευθύνη και δαπάνες του, σε όλες τις 
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απαιτούμενες δοκιμές παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα μέσα, υλικά, συσκευές, 
όργανα και προσωπικό. 

 
14.9 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για 

την εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά 
έξοδα και όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης 
και φύλαξης των υλικών αυτών. 

 
14.10 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την 

παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 77. 

 
14.12 Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση 

υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, 
διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο 
Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δε χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά 
τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή 
Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις 
εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, 
αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη 
βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του 
έργου. 

 
14.13 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή 

οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 
Ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η 
ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την 
αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση 
των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν 
το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες 
δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
Αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. 

 
14.14 Η ένσταση του Αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η 

προηγούμενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η 
υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν 
επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
εργασίες για την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή 
για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αμέσως από τον Ανάδοχο. Η 
προϊσταμένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την 
απόφασή της μπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης 
έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή. 

 
14.15 Γενικά, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, 

καθώς και του άρθρου 170 του Ν.4412/2016 που προβλέπουν τις διαδικασίες 
αποκατάστασης ελαττωμάτων στα έργα και παραλαβής, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τον Ν.4782/2021 και ισχύουν σήμερα. 

 
 
Άρθρο 15. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 
15.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από 

ειδικευμένο προσωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με 
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τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τον 
Ν.4782/2021, τους όρους της σύμβασης και τις εντολές των αρμοδίων οργάνων 
της επίβλεψης του έργου. 

 
15.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου 

(Π.Π.Ε), (άρθρο 158 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα) εντός μηνός 
από την υπογραφή της σύμβασης και το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), 
ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των 
αποφάσεων: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β) 
ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) 
ΔΙΠΑΔ/οικ/12/13-1-2009 (ΦΕΚ 125/Β//27-1-2009) θα αποτελεί το εσωτερικό 
κανονιστικό έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης 
του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Σημειώνεται ότι για τα έργα των οποίων ο 
προϋπολογισμός είναι μικρότερος του 1.500.000,00€, δεν απαιτείται 
πρόγραμμα ποιότητας έργου. 

 
15.3 Το Π.Π.Ε. θα ενσωματώνει και θα κωδικοποιεί  όλες τις απαιτήσεις των 

συμβατικών τευχών, θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες, σε πλήρη εναρμόνιση με το χρονοδιάγραμμα του 
έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και 
τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων 
κατά την κατασκευή. 

 
Άρθρο 16. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου 
 
16.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή 

λειτουργία και τη συντήρηση του κτιρίου για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες 
από τη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσής του, σύμφωνα με το άρθρο 85 
του Ν.4782/2021. Μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος 
διενεργείται η παραλαβή. 

 
16.2 Αν ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά 

το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την 
Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου 
Αναδόχου. Κατά τα λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο 85 του Ν.4782/2021. 

 
16.3 Όσον αφορά μηχανήματα και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, για τα οποία 

προβλέπεται εγγύηση μεγαλύτερη του ανωτέρω διαστήματος, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να προβεί στη μεταβίβαση της κυριότητας αυτών στον Κύριο του Έργου, 
απαλλαγμένης από οποιεσδήποτε δεσμεύσεις, απαιτήσεις, χρέη και επιβαρύνσεις 
τρίτων. 

 
Άρθρο 17. Ημερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες  
 
17.1 Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 

ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που 
τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την 
εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο 
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, τα οριζόμενα 
στο άρθ.146 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 
Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα 
αυτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας 
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υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και 
διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον 
προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να 
απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή 
προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να 
ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να 
καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, 
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα 
έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται 
χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στα συμβατικά  τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία 
μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, 
την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση 
ημερολογίου. 
Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και 
κοινοποίηση του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα των εκατό (100) 
ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης 
του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, 
ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

 
17.2 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει 

και να υποβάλει για έλεγχο, λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε 
κάτοψη και σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οι 
διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελουμένων τμημάτων, είτε είναι εμφανή 
είτε αφανή. Επίσης υποχρεούται να διατηρεί και να υποβάλλει στην Υπηρεσία, 
επαρκή αριθμό φωτογραφιών και video για όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, 
με ιδιαίτερη έμφαση στις φάσεις που περιλαμβάνουν αφανείς εργασίες. 

 
17.3 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το 

χρόνο εκτέλεσής τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, 
άρθρα 70 και 71 του Ν.4782/2021, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι 
εργασίες ότι δεν εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν. 

 
 
Άρθρο 18. Ευθύνη του Αναδόχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την 
ποιότητα του έργου  
 
18.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, 
όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο 
Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

 
18.2 Επίσης, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των 

υλικών, τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και 
των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.  

 
18.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι 
σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων 
(ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – δικαστική επίλυση διαφορών).  
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18.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, 
ακόμη και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη 
μορφή του (άρθρο 59 του Ν.4782/2021). 

 
18.5 Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή από την οποία επήλθε μείωση 

ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται στον Ανάδοχο μόνο η δαπάνη των 
εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των 
διατάξεων περί κακοτεχνιών.  

 
18.6 Σε περίπτωση που δίνεται προφορική εντολή τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων 

στον τόπο του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να καταχωρείται στο 
ημερολόγιο του έργου (άρθρο 59 του Ν.4782/2021) και να επακολουθεί η 
διαδικασία του άρθρου 155 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα.  

 
18.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες 

συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου 
(άρθρο 59 του Ν.4782/2021) διατηρώντας τα δικαιώματά του, που αναφέρονται 
στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016, λόγω τροποποίησης του αρχικού συμβατικού 
χρηματικού αντικειμένου. 

 
18.8 Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων 

που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που 
επιβάλλεται, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το ΠΔ 
778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση 
εργασιών, το ΠΔ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α /16-9-81) «περί μέτρων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων 
αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού», το ΠΔ 305/96 και κάθε άλλη διάταξη που θα 
ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 
18.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης 

και ελέγχου της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών. 
 
18.10 Η αναγραφή της επωνυμίας της εργοληπτικής επιχείρησης και του γραφείου των 

μελετητών στα σχέδια της μελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι 
υποχρεωτική για τον Ανάδοχο.  

 
18.11 Σε όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα 

των χώρων του εργοταξίου, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, 
αχρήστων υλικών κλπ. και τη μεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισμένες από τις 
Δημόσιες Αρχές. 

 
18.12 Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 

κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα 
μηχανήματα, όργανα και μέσα που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου και 
θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο 
τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς.  

 
Άρθρο 19. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας 

(ΦΑΥ)  
 
19.1 Κανονιστικές απαιτήσεις  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με 
τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως 
εκφράζονται μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων.  
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19.2 Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ 
ορίζονται οι εξής:  

 
19.2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.  
 
19.2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 

Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και 
καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού 
ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού 
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν-
1568/85, ΠΔ-17/96, ΠΔ-305/96, ΠΔ-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του 
τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και 
του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε 
υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομένης 
της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο 
Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά 
αδειοδοτημένη (ΠΔ-95/99, ΠΔ-17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ).  

 
19.2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα ΑΥΕ.  
 
19.2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  
 
19.2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

αναφορά ατυχήματος, διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 
νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 
εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.  

 
19.2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια μελέτη 

προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της 
κατασκευής.  

 
19.2.7 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, 
του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του 
έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκμηριώνονται γραπτά.  

 
19.2.8  Άλλες προβλέψεις: 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το 
αρμόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ.  
Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 
θέματα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο 
εργοτάξιο.  
Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή 
ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 
Εργασίας.  
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19.2.9 Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας 
και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον 
αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο παραδίδει σε δύο 
απλά αντίγραφα και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. 
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε 
(ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς 
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την 
ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική μορφή), ενημερωμένος ώστε να 
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε 
περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον 
Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το Δημόσιο. 
 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
 
19.2.9.1 Γενικά: 

Είδος έργου και χρήση αυτού  
Σύντομη περιγραφή του έργου  
Ακριβής διεύθυνση του έργου  
Στοιχεία του κυρίου του έργου  
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ.  
 

19.2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
 
19.2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή 

πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.  
 

19.2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του 
εργοταξίου.  

 
19.2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής 

αχρήστων.  
 
19.2.9.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.  
 
19.2.9.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.  
 
19.2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις 

ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις 
μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος.  

 
19.2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του 

έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του 
έργου.  

 
19.2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και 

της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου 
με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου  
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου  
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.  
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19.2.9.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να 
αποφευχθούν.  

 
19.2.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 

συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για 
εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του Αρθ-12 
του ΠΔ-305/96). 

 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 
19.2.9.α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, 

αριθμό αδείας, στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του 
συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. 

 
19.2.9.β Στοιχεία από το μητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, 

παραδοχές μελέτης, τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 
 
19.2.9.γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα 

οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, 
π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. 

 Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή 
τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων 
από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, 
κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ. 

 
19.2.9.δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 
Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα 
αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά 
φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες 
ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι 
θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού 
που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες 
οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο 
εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου και είναι στη διάθεση των 
ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 
συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται 
με ευθύνη του ΚτΕ. 

 
19.3 Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ  

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του 
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 
Άρθρο 20. Ασφαλίσεις  
 

Ο Ανάδοχος οφείλει – με μέριμνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές 
συμβάσεις που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και 
αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  
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20.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
20.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη 

του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει 
κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.  

 
20.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών 
Οδηγιών.  

 
20.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.  
 
20.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

102 του Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 
400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.  

 
20.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 

αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της 
εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
118/1985.  

 
20.1.6 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά 

οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που 
απορρέουν από την σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 
προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόμια, περιορισμούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.  

 
20.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις:  

Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα.  
Θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 
παρόντος άρθρου, της υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών.  
Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως του ΚτΕ.  
Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους του αποδοχής ότι 
οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους 
του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Σ.Υ.  

 
20.1.8 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί 

Ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων 
αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της 
ασφαλιστικής περιόδου.  
 

20.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από 
τον Νόμο 487/76 και το Π.Δ. 237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η 
οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

 
20.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε 

χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο 
μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν 
να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών 
Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία. 
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, 
ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων 
λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει 
να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις δραστηριότητες της 
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ασφαλιστικής εταιρείας και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει 
ασφαλίσει στην Ελλάδα.  

 
20.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε 

στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και 
κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόμενων, 
όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε 
ως Ανάδοχος  
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, 
αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το 
ζητούν.  
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα 
συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους 
ασφαλιστές του. 

 
 β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα  

- να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές, 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, 
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και 

ελέγχων. 
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα 
του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις. 

 
 γ) Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες 

θα πρέπει να συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι 
έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της Σ.Υ. περί «Ασφαλίσεων» και ότι με 
το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι 
και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ. 
Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη 
ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του στο όνομα, για 
λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί 
με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. 

 
20.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω: 

α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων 
και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα Δημοσίας 
Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

 
β) Aντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά μόνο 

εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων 
αντιγράφων. 

 
γ) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του 

τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορα 
εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την 
θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο 
του τόπου. 

 
20.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
 
20.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της 

ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται σε 15 ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από 
το ΚτΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ 
δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) 
αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ες) σύμβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με 
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι 
σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβαση(εων) θα καταβληθούν από τον 
Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο 
υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει 
συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη 

πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει, 
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις 

οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του, 
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις 

νόμιμες διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται: 
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και 
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των 

οφειλόμενων ποσών. 
 
20.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει 
ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 
στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την 
προηγούμενη ειδοποίησή του.  

 
20.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό 

που δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, 
απαλλαγών κλπ. σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων.  
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα : 
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον 

Ανάδοχο  
- ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 
20.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε 

ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζημία κλπ., για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάστασή της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, 
ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, 
σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και 
θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν 
προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε 
φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 
20.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι 
όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
20.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΚΚΙΝΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
20.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συμβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 

περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης θα γίνει εντός δέκα 
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(10) ημερών από την υποβολή πλήρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (εντός 
μηνός από την υπογραφή της σύμβασης). 

 
20.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συμβάσεις των παρακάτω 

παραγράφων 20.4, 20.5, 20.6 και 20.7.  
 
20.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά:  

- την φερεγγυότητα των προτεινόμενων ασφαλιστικών εταιριών  
- την συμβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ.  

 
20.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και το 

αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών, να προσκομίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση 
Ασφάλισης» (CoverNote), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα 
όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 
20.3.5 Η μη ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε η 

ασφαλιστική σύμβαση να είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόντος άρθρου και 
να γίνει δεκτή από τον ΚτΕ, συνεπάγεται αφ’ ενός μεν ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
3.000 €, αφ’ ετέρου δε τη διαδικασία σύναψης από τον ΚτΕ στο όνομα, για 
λογαριασμό και με δαπάνες του Αναδόχου ασφαλιστηρίου(ων) συμβολαίου(ων) 
που να καλύπτει(ουν) τις συμβατικές απαιτήσεις, πληρωμή ασφαλίστρων, κλπ, 
όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 

 
20.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
20.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα 
με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία. 

 
20.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν 
νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας 
Νομοθεσίας.  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και 
πάσης φύσεως συνεργάτες του Αναδόχου.  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό 
προσωπικό.  

 
20.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.20.4.1 και 20.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων.  

 
20.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου.  
 
20.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Αντικείμενο ασφάλισης 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» του Αναδόχου έναντι 
Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε 
Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για 
υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της περιόδου Μελετών – Κατασκευών και περιόδου συντήρησης 
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης 



26 

 

ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, 
και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου.  
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις. 
Διάρκεια της Ασφάλισης 
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με 
την Παραλαβή του Έργου. 
 
Όρια Αποζημίωσης 

(1) Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα 
είναι τα ακόλουθα: 

▪ Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 300.000 €/περιστατικό. 

▪ Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο  300.000 €/περιστατικό. 
▪ Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων 600.000 €/περιστατικό. 
▪ Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια 

ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο 
εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ’ ελάχιστον 1.200.000 €. 

(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά 
την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των 
Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά 
την περίοδο εκτέλεσης του Έργου. 

(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την 
περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο 
έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερα από 100.000 
€/άτομο, 300.000 €/ομαδικό ατύχημα και 600.000 € για όλη την περίοδο 
ασφάλισης. 

 
20.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(1) Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός 
και Συνήθης «Βαρέως Τύπου») Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα 
χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου. 

(2) Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά 
και την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική 
κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, 
αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας. 

(3) Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζημιάς (εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή/και 
ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, 
Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά. 

(4) Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον 
ΚτΕ  αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ, ακόμη και 
για την περίπτωση ανωτέρας βίας.  

(5) Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και 
τους αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του 
Έργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την 
άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι  την απομάκρυνσή τους από αυτό. 

 
20.7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
 
20.7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και 
την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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20.7.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων 
είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

20.7.3 Ησύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα 
καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως 
άλλη ρύθμιση. 

 
20.8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των προηγουμένων παραγράφων θα 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

20.8.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης 
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση 
εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο 
Κύριος  του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

20.8.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 
Σύμβουλοι του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων 
θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της 
ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος «Διασταυρούμενη 
ευθύνη αλλήλων» (crossliability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των 
ασφαλιζόμενων φορέων. 

20.8.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 
εγείρεται τυχόν κατά: 

- του Αναδόχου 
- και/ή των Μελετητών και Συμβούλων του 
-  και/ ή του ΚτΕ 
-  και/ ή των Υπηρεσιών που εκπροσωπούν τον ΚτΕ και/ή των Συμβούλων τους 
-  και/ή μέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 

με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από 
πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το 
ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για 
βλάβη και/ή ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 
Ειδικότερα, η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση 
τυχόν κατασχέσεων κλπ, που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

20.8.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη 
ζημία κλπ, αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το 
σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 
συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή αλλού 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 το σκοπό αυτό. 
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα 
τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 
την Σύμβαση. 

20.8.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της 
Υπηρεσίας, των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε 
περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, 
των παραπάνω προσώπων. 

20.8.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 
σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και 
προς την Υπηρεσία Επίβλεψης. 



28 

 

20.8.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 20.5 και 20.6 θα 
καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας και/ή των Συμβούλων της και/ή του 
προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη 
Προστήσαντος). 

 
Άρθρο 21. Αυξομείωση εργασιών - Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδος 
νέων εργασιών - Υπερσυμβατικές εργασίες – Αναθεώρηση.  
 
21.1 Αν μετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις παραστεί 

ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών ή μη εκτέλεσης συμβατικών, θα εφαρμόζεται 
ανάλογα το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του 
Ν.4782/2021.  

 
21.2 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης 

νέων επί μέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, 
θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του Ν.4782/2021). Το ίδιο ισχύει και για την 
περίπτωση της μη εκτέλεσης συμβατικών εργασιών που περιλαμβάνονται στα κατ’ 
αποκοπή τιμήματα ή και την εκτέλεση συμβατικών εργασιών, περιλαμβανομένων 
μεν στα κατ’ αποκοπή τιμήματα αλλά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη και δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο μελέτης 
εργασιών με τιμές μονάδος.  

 
21.3 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 

156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του Ν.4782/2021.  
 
21.4 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία που αφορά το τμήμα του έργου που 

εκτελείται με τιμές μονάδος, η τιμή της που θα κανονιστεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω 21.2. και 21.3. θα μειώνεται κατά το προσφερθέν από τον Ανάδοχο 
ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα 
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος 
του αναδόχου.  

 
21.5 Προκειμένου για νέα επί μέρους εργασία ή εργασία σε ποσότητα επί πλέον ή επί 

έλατο της προβλεπομένης από τη μελέτη που αφορά στο τμήμα του έργου που 
εκτελείται με κατ' αποκοπή τίμημα η τιμή θα κανονίζεται, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 21.3  

 
21.6 Για την αναθεώρηση της αξίας του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

153 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 72 του Ν.4782/2021.  
 
21.7 Οι μεταβολές των εργασιών (αύξηση ή μείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα 

εκτελεσθούν γίνονται συμβατικό αντικείμενο με σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών και έγκριση του από την Προϊσταμένη Αρχή. Γενικά, για την διαδικασία 
σύνταξης και έγκρισης του (Α.Π.Ε) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 75 του Ν.4782/2021.  

 
Άρθρο 22. Παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - Διοικητική παραλαβή  
 
22.1 Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 82 του 

Ν.4782/2021. Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του 
έργου, ο επιβλέπων ή το εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης αναφέρει εγγράφως 
στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη 
του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν 
υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη σύμβαση, καθώς 
επίσης επανελέγχει κατά το δυνατόν τις επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές 
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καταμετρήσεις και αναγράφει τις παρατηρήσεις του για εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των 
εγκεκριμένων σχεδίων. Αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί ή έχουν περατωθεί, αλλά 
οι εργασίες κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, με ουσιώδεις ή επουσιώδεις 
ελλείψεις που πρέπει να αποκατασταθούν, ο υπόχρεος του προηγουμένου 
εδαφίου αναφέρει εντός της άνω προθεσμίας τα παραπάνω με έκθεσή του προς 
τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 
22.2 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 83 του Ν.4782/2021.  
 
22.3 Για την παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 86 του 

Ν4782/2021.  
 
Άρθρο 23. Δοκιμές εγκαταστάσεων  
 
23.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να 

κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη 
προμήθειας καυσίμων, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ), τις 
απαιτούμενες δοκιμές οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους 
ικανοποίησης των απαιτητικών αποτελεσμάτων, οπότε και θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, τους 
χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής.  

 
23.2 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, οι 

δοκιμές, οι έλεγχοι και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις 
αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τους κανονισμούς εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον νόμο.  

 
23.3 Ο Ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην 
Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, 
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ' αυτόν. Μία 
σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη 
διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.  

 
23.4 Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να 

διδάξει στους χρήστες του κυρίου του έργου και κυρίως στους τελικούς χρήστες, τη 
χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.  

 
23.5 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί 

κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη 
κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι' αυτό. Γενικά, για την υποχρεωτική 
συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 
του Ν.4782/2021.  

 
23.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία 

ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο 
κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, 
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.  

 
23.7 Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

περιορισθεί στον εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και 
να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου 
κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων πιθανών εργασιών.  
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Άρθρο 24. Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών  
 
24.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν 

από την προσωρινή παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε 
τρία (3) αντίγραφα στην Υπηρεσία:  

 
24.2 Πλήρη σειρά εφαρμοσμένων σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή.  
 
24.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή, να προβαίνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στη λήψη, εκτύπωση και παράδοση τεσσάρων εκτυπωμένων 
αντιτύπων και του αντιστοίχου αρχείου σειράς ψηφιακών φωτογραφιών των 
διαφόρων σημαντικών, χαρακτηριστικών φάσεων του έργου καθώς και αναλυτικά 
όλων των αφανών εργασιών. Τα αρχεία των φωτογραφιών θα είναι αριθμημένα, 
αρχειοθετημένα και καταχωρημένα στο Εργοτάξιο και θα περιέχονται αμέσως στην 
κυριότητα του Εργοδότη, στον οποίο ανήκει το αποκλειστικό δικαίωμα 
ανατύπωσης. Επίσης θα παραδοθεί ψηφιακή ταινία VIDEO σε τέσσερα (4) 
αντίτυπα που θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις εργασιών στο έργου. Οι 
φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές, με μεγάλη ανάλυση 
και θα παραδίδονται σε καλής ποιότητας φωτογραφικό χαρτί καθώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή μετά από συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 
24.4 Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει οπωσδήποτε πριν την παραλαβή των 

εγκαταστάσεων, να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα (ένα για το φάκελο επίβλεψης, ένα για το αρχείο της 
Διεύθυνσης Κατασκευών και ένα για τον Κύριο του Έργου) πλήρεις και 
λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.  

 
Άρθρο 25. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους - 
Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον Ανάδοχο  
 
25.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που 
έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, με τα 
μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των 
εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η 
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.  

 
25.2  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην 

αρχική κατάσταση τις απαιτούμενες, με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες 
και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον 
εντοιχισμό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, 
χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην 
οικονομική προσφορά του.  

 
25.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον Ανάδοχο, οπών, φωλεών, 

και αυλακιών σε κατασκευές από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του 
επιβλέποντα μηχανικού.  

 
25.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον Ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την 
φθορά, στην προηγούμενη τους κατάσταση.  

 
Άρθρο 26. Χρήση έργου ή τμήματός του πριν από την αποπεράτωση  
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26.1 Η Υπηρεσία δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί 
το όλο έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή 
(διοικητική παραλαβή για χρήση).  

 
26.2 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι η Υπηρεσία παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει 
εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. 
Επίσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την σύμβαση.  

 
26.3 Η ανωτέρω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 83 του Ν.4782/2021.  
 
26.4 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της παραλαβής 

του έργου (παρ. 5 άρθρου 169 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 
83 του Ν.4782/2021).  

 
Άρθρο 27. Σκυροδέματα  
 
27.1 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από 
σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος, ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000), τις διορθώσεις 
παροραμάτων του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), τις νεώτερες 
προσθήκες του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 447/Β/05-03-2004) και (ΦΕΚ 576/Β/28-04-
2005), την τροποποίηση του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010), τον ΕΑΚ 2000 
(ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999), τις τροποποιήσεις – συμπληρώσεις του ΕΑΚ 2000 
(ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), (ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003) 
και (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010).  

 
27.2 Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό 

αναμικτήρα, απόδοσης πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιμέντου.  
 
27.3 Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του 

έργου. Όμοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζημιώσεις της παρ. 13.6 του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.  

 
27.4 Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής 

θα γίνεται με χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου λόγω 
χρήσεως δονητών. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του 
Αναδόχου, όπως θα έχει διαμορφωθεί με την προσφορά του.  

 
27.5 Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη 

δοκιμίων κατά την διάστρωση του. Η λήψη και οι δοκιμές των δοκιμίων θα 
πραγματοποιούνται με δαπάνες του αναδόχου, με την παρουσία και τις οδηγίες 
της επίβλεψης (τρία δοκίμια ημερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 100 Μ3 
σκυροδέματος).  
Λήψη πυρήνων (καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής 
τους θα γίνεται με δαπάνες του Αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.  

 
Άρθρο 28. Σύνδεση με δίκτυα Ο.Κ.Ω. – Εκδόσεις αδειών  
 
28.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει με δικές του 

δαπάνες την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του με (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) για 
τις ανάγκες κατασκευής του έργου.  
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28.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή 

και σύνδεση των κτηρίων του έργου με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ 
κλπ.).  

 
28.3 Η δαπάνη των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει την Υπηρεσία που 

τις καταβάλει είτε απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω, είτε στον Ανάδοχο, στην περίπτωση 
που ο τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλει, φυσικά με την προσκόμιση πάντοτε 
των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων κλπ. νομίμων εγγράφων.  

 
Άρθρο 29. Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης  
 
29.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της 

επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και 
γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο 
διευθύνων τα έργα από μέρους της Αναδόχου επιχείρησης υποχρεούται, μετά από 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, 
διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή 
επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής (άρθρο 59  
του Ν.4782/2021). Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όταν ειδοποιείται από την 
Υπηρεσία να διαθέτει κατάλληλο μεταφορικό μέσο για την μεταφορά Υπηρεσιακών 
ή Ελεγκτικών παραγόντων.  

 
Άρθρο 30. Εξυπηρέτηση Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)  
 
30.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να μεταφερθούν από τους κυρίους τους.  
 
30.2. Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει καμία ανάμιξη, υποχρεούται όμως 

να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεσή τους, χωρίς να δικαιούται 
οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση 
του έργου του.  

 
Άρθρο 31. Καθαρισμός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων  
 
31.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του 

έργου ή του όλου έργου μετά την περαίωσή του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει 
από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόμων, κάθε προσωρινή 
εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγματα, πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα 
υλικά, να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και 
του εργοταξίου, για την παράδοση τους, απολύτως καθαρών και γενικά να 
μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιμο 
για χρήση και λειτουργία.  

 
31.2 Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα 

πάνω παραγράφου εργασίες, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος 
και για λογαριασμό του Αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την 
αμέσως επόμενη πληρωμή.  

 
Άρθρο 32. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  
 
32.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμον αδείας, καθώς και την αναγγελία σε 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (επιθεώρηση εργασίας, αστυνομικές αρχές, αρμόδιο 
ασφαλιστικό φορέα, κλπ) καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 
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για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά αποδεικτικά των ανωτέρω 
αδειών και δηλώσεων. 

            Όπου δια της κείμενης Νομοθεσίας περί Σχεδίων Πόλεως, περί μέτρων 
ασφαλείας, ή άλλων διατάξεων, ορίζεται ευθύνη επιβλέποντος Μηχανικού, η 
ευθύνη αυτή νοείται στο πρόσωπο του Εργοταξιάρχη, του Αναδόχου ή του επί 
τόπου Μηχανικού αυτού.  

 
32.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στην Υπηρεσία, όλες τις 

απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων 
Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής 
του έργου.  

 
32.3 Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για την 

εκτέλεση του έργου και για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, 
στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό.  

 
32.4 Γενικά, ο Ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 

του Ν.4782/2021 (άρθ. 59), και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις.  

 
Άρθρο 33. Πινακίδες Εργολαβίας 
 
33.1 Σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος δύναται με δικά του έξοδα να 

τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν στοιχεία της εργολαβίας (τον 
τίτλο, την εκτελούσα τα έργα Αρχή, την ονομασία του εκτελούμενου έργου, το 
ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και τον προϋπολογισμό του έργου). Οι πινακίδες 
θα τοποθετηθούν σύμφωνα με οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 34. Προσωρινές εγκαταστάσεις 
 
34.1 Με την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην οργάνωση του 

εργοταξίου κατασκευάζοντας προσωρινό γραφείο και εγκατάσταση υγιεινής 
(χημικής) τουαλέτας για χρήση από το προσωπικό του, σε θέση που θα 
υποδειχθεί από το Κύριο του έργου. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να απομακρύνει εντός ενός μηνός από την έγγραφη εντολή της Δ/σας 
Υπηρεσίας όλες τις εγκαταστάσεις, μηχανήματα, πλωτά μέσα και άχρηστα υλικά. 
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως η Δ/σα Υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει στην 
καθαίρεση, απομάκρυνση και απόρριψη  των άχρηστων σε βάρος και για 
λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη θα αφαιρεθεί από την τελική 
πιστοποίηση ή θα εισπραχθεί σε βάρος των εγγυητικών επιστολών. 

 
Άρθρο 35. Απαιτούμενα μέτρα Ασφαλείας και Υγείας στο εργοτάξιο*  
 
35.1 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 : ΠΔ 305/96 
(άρθ. 7-9), Ν. 4782/2021 (άρθ. 59), Ν. 3850/10** (άρθ. 42).  

 
35.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα (Ν. 4782/2021, 
άρθ. 59).  
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο 
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του 
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(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-
11-02, 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 (Ν. 4782/2021, άρθ. 59).  
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 : ΠΔ 1073/81 
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (άρθ. 42 - 49). Για την σωστή 
εφαρμογή της παρ.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 ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 
κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------  
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι 
του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις  
των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.  
 
35.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 35.2, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να τηρεί τα ακόλουθα:  
35.3.1 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 : ΠΔ 
305/96 (άρθ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία 
αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής), 
σύμφωνα με τις αποφάσεις και διατάγματα που αναφέρονται στον 
Ν. 4782/2021 (άρθ. 59).   

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ 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, κλπ 
(μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ 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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 
του Ν. 4782/2021.  

ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 
305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του 
(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο 
Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ 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.  
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Αντίστοιχα, ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων 
για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  
(1) Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-

7) και στις ΥΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του 
Ν. 4782/2021. 

(2) Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν: 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.  
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: 

Π.Δ.305/96 (αρθ.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 (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 
εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

(3) Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε 
Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία 
ενσωματώθηκε στην ισχύουσα νομοθεσία.  

(4) Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου 
του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 
(αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

(5) Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 
35.3.2 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 Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και 
αρ.12 παρ.4).  

β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 
απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν. 3850/10 
(αρ.8 παρ.2 και αρ. 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 : 
Ν. 3850/10 (αρ.9).  

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 Ν. 3850/10 
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  
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(2) Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός 
εργασίας Ν. 3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.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 (Ν. 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να 
αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των 
οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 
5 του Ν. 3850/10.  
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 Ν. 
3850/10 (αρ.43 παρ.2β).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 
Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

(4) Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 
εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων 
ημερών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  

(5) Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν. 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
 

35.3.3 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 ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 
Υπουργείου Εργασίας.  
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας 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, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  
 

35.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 
Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο 
Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη 
του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος.  
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35.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο.  

 
35.4.1 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: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 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: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).  
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, 
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων 
από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.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, κλπ.: ΠΔ 
1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 
Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, 
νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.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, κλπ, 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: 
Π.Δ.1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι 
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ).  
 

35.4.2 Εργοταξιακή σήμανση – Σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - 
Εκφόρτωση – Εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες 
κλπ.  
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 Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  
-  Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «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: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 
) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης 
υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 
47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.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 
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ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 
φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών 
και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 
(αρ.30).  
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:  
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, 
δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 
(άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.  
 

35.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - Αποδεικτικά στοιχεία αυτών 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων 
ΠΔ 304/00 (αρ.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, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, 
ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, 
τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα 
εξής στοιχεία:  

(1) Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  
(2) Άδεια κυκλοφορίας  
(3) Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
(4) Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
(5) Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, 

μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  

(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 ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

(7) Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, 
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 
35.5 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:  
 

35.5.1 Κατεδαφίσεις:  
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, 
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
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Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. 
αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  
 

35.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- 
ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).  
 

35.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 
ύψος, Εργασίες σε στέγες.  
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).  
 

35.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής& λοιπές θερμές εργασίες  
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99.  
 

35.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, 
κλπ.)  
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).  
 

35.5.6 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 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).  
 

35.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα.  
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή 
προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και 
παρ.13).  
 

35.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 

Ν. 495/76 

Ν. 1396/83 

Ν. 1430/84 

Ν. 2168/ 93 

Ν. 2696/99 

Ν. 3542/07 

Ν. 3850/10 

Ν. 4030/12 

Ν. 4412/16  

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

Π. Δ. 413/77 

Π. Δ. 95/78 

Π. Δ. 216/78 

Π. Δ. 778/80 

Π. Δ. 1073/81 

Π. Δ. 225/89 

Π. Δ. 31/90 

Π. Δ. 70/90 

Π. Δ. 85/91 

Π. Δ. 499/91 

 

ΦΕΚ 337/Α/76 

ΦΕΚ 126/Α/83 

ΦΕΚ 49/Α/84 

ΦΕΚ 147/Α/93 

ΦΕΚ 57/Α/99 

ΦΕΚ 50/Α/07 

ΦΕΚ 84/Α/10 

ΦΕΚ 249/Α/12 

ΦΕΚ 147/Α/16 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

ΦΕΚ 128/Α/77 

ΦΕΚ 20/Α/78 

ΦΕΚ 47/Α/78 

ΦΕΚ 193/Α/80 

ΦΕΚ 260/A/81 

ΦΕΚ 106/Α/89 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 31/Α/90 

ΦΕΚ 38/Α/91 

ΦΕΚ 180/Α/91 

Π. Δ. 395/94 

Π. Δ. 396/94 

Π. Δ. 397/94 

Π. Δ. 105/95 

Π. Δ. 455/95 

Π. Δ. 305/96 

Π. Δ. 89/99 

Π. Δ. 304/00 

Π. Δ. 155/04 

Π. Δ. 176/05 

Π. Δ. 149/06 

Π. Δ. 2/06 

Π. Δ. 212/06 

Π. Δ. 82/10 

Π. Δ. 57/10 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΥΑ 130646/84 

ΚΥΑ 3329/89 

ΚΥΑ 8243/1113/91 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 220/Α/94 

ΦΕΚ 221/Α/94 

ΦΕΚ 67/Α/95 

ΦΕΚ 268/Α/95 

ΦΕΚ 212/Α/96 

ΦΕΚ 94/Α/99 

ΦΕΚ 241/Α/00 

ΦΕΚ 121/Α/04 

ΦΕΚ 227/Α/05 

ΦΕΚ 159/Α/06 

ΦΕΚ 268/Α/06 

ΦΕΚ 212/Α/06 

ΦΕΚ 145/Α/10 

ΦΕΚ 97/Α/10 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 154/Β/84 

ΦΕΚ 132/Β/89 

ΦΕΚ 138/Β/91 

ΦΕΚ 187/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

ΚΥΑ αρ.6952/11 

ΥΑ 3046/304/89 

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

ΚΥΑ 4229/395/2013 

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΦΕΚ 450/Β/94 

ΦΕΚ 451/Β/93 

ΦΕΚ 301/Β/94 

ΦΕΚ 73/Β/94 

ΦΕΚ 978/Β/95 

ΦΕΚ 677/Β/95 

ΦΕΚ 1035/Β/96 

ΦΕΚ 113/Β/97 

ΦΕΚ 987/Β/99 

ΦΕΚ 1186/Β/03 

ΦΕΚ 708/Β/03 

ΦΕΚ 420/Β/11 

ΦΕΚ 59/Δ/89 

ΦΕΚ 1035/Β/00 

ΦΕΚ 1176/Β/00 

ΦΕΚ 686/Β/01 

ΦΕΚ 266/Β/01 

ΦΕΚ 16/Β/03 

ΦΕΚ 905/Β/11 

ΦΕΚ 1287/Β/09 

 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 

 

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208//12-9-03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
οικ/215//31-3-08 

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 



41 

 

Άρθρο 36. Κανονισμοί - Προδιαγραφές  
 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν: 
(1) Τα εγκεκριμένα ισχύοντα ενιαία Τιμολόγια (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥΔΡ) 

καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.)  

(2) Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων 

Έργων σε ότι αφορά τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

προκειμένου να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών εργασιών και δεν 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που 

γίνονται απολογιστικά.  

(3) Π.Δ. 244/1980 - Περί Κανονισμού Τσιμέντων για έργα από Σκυρόδεμα 

(Προεντεταμένο, Οπλισμένο και Άοπλο) 

(4) Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµούσκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 

10080, ΕΛΟΤ 1421-1, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3) 

(5) Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο 

Σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την απόφαση Δ11ε/0/30123/21-10/31-12-

1991(ΦΕΚ1068Β’) και τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ11β/13 της 3/28-3-1995 

(Φ.Ε.Κ. 227/Β’), όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/6-

11-2000) και την απόφαση Δ17α/32/10/ΦΝ 429/20-2-2004 (ΦΕΚ 447Β/5-4-2004) 

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ΕΚΩΣ 2000» 

καθώς και το ΦΕΚ Β΄270/16.03.2010.  

(6) Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 

ΕΔ2α/01/22 της 8-3/9-5-1985 (ΦΕΚ 266 Β’) και τροποποιήθηκε με την απόφαση 

Δ14/19164/28-3/17-4-1997 (ΦΕΚ 315 Β’) και ανασυντάχθηκε με την κοινή 

Υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης Δ14/50504/12-4-

2002 (ΦΕΚ 537Β΄/1-5-2002).  

(7) Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 που εγκρίθηκε με την 

απόφαση Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184Β’/20-12-99) και το ΦΕΚ 

423/12-4-01, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Δ17α/67/1/ΦΝ/275/6-6-

2003 (ΦΕΚ 781Β΄/18-6-2003) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης 

έγκρισης του ΕΑΚ 2000», Δ17α/113/1/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1153Β΄/12-8-

2003) «Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ 2000» και 

Δ17α/115/9/ΦΝ 275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154Β΄/12-8-2003) «Τροποποίηση 

διατάξεων του ΕΑΚ 2000 λόγω αναθεώρησης του χάρτη σεισμικής 

επικινδυνότητας» Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 καθώς και το 

ΦΕΚ Β΄270/16.03.2010.  

(8) Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)  

(9) Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 381/Β/24-

3-2000), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές 

κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις 

συστημάτων προέντασης κ.λπ.  

(10) Η Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε 

συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. (ΦΕΚ Β` 1457/5-06- 2014)»  

(11) Ο Κανονισμός φόρτισης δομικών έργων Β.Δ. από 10-12-54 (ΦΕΚ325Α).  

(12) Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) και ο Ν.Ο.Κ (Ν.4067/12-

ΦΕΚ 79 Α & Αποφ.63234/19-12-12 έγκρισης τεύχους τεχνικών οδηγιών 

εφαρμογής του Ν.4067/12). 

(13) Ο ΚΕΝΑΚ (Νόμος 3661/2008, Απόφαση Δ6/Β/οικ. 5825 ΦΕΚ407/9 Απριλίου 

2010 κλπ) όπως ισχύει. 
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(14) Τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ, ΦΕΚ 

59/Β/11-4-1955) και τις εκάστοτε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του που βρί-

σκονται σε ισχύ, συμπληρωμένο με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE.  

(15) Τις απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις – Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

(ΦΕΚ Β’470/2004 - Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004) για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις και τις εκάστοτε  συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις του (ΦΕΚ Β’ 

1932/2010 -Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010) και γενικά όλοι οι κανονισμοί και τα 

πρότυπα που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα. Από τα πρότυπα αυτά και τους 

Κανονισμούς θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους.  

(16) Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η., το Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής της 

Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Ε.Τ.Κ.Δ.) και τις οδηγίες διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

(17) Τις τελευταίες συμπληρωματικές τεχνικές απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

(18) Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β2221/30-

07-12 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» 

καθώς τις  Εγκυκλίους 22/24.10.2014, 26/11.12.2014 και 17/07.09.2016 του 

ΥπΥΜΕΔΙ «Αναστολής υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)»  αντίστοιχα, στην θέση των οποίων το 

Υπουργείο συνιστά την χρήση των ανάλογων Προσωρινών Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ 
ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 

(19) Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων.  

(20) Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.  

(21) Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

(22) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.  

(23) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

(24) Ο Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/04-08-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 

διατάξεις» 

(25) Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών».  

Εγκ – ΔΙΠΑΔ/9/14-1-2011 «Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την 
ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική 
Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και ΠΔ 334/94)» ΔΙΠΑΔ/οικ/621/2009. 
Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών 
Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και 
ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών») Αριθμ. 12394/406 Κυβόλιθοι, 
πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα. Αριθμ. 12395/407 
Επιχρίσματα τοιχοποιΐας. Αριθμ. 12396/ 408 Κονιάματα τοιχοποιίας. Αριθμ. 
12397/409 Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή / και διαρροής καπνού. Αριθμ. 12398/ 410 
Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες ΦΕΚ: 1794/Β/2009. 

(26) Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως 

ισχύουν μετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 

1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβεστικές διατάξεις.  

(27) Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, 

γειτνίασης με αγωγούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ.  

(28) Η πάγια διαταγή υπ' αριθμ. 1-5/70 από 11-2-70 του Α.Ν. "Περί Εκρηκτικών Υλών" 

και η Μ.Δ./ΓΕΝ 1-5/90 από 17-7-90. 
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(29) Οι αστυνομικές και υπόλοιπες ειδικές διατάξεις για το προσωπικό του εργολάβου. 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. 

σήμανση, φωτοσήμανση, προστατευτικά ικριώματα κλπ) σε μέρη του έργου που 

μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα τόσο στους διερχόμενους (οχήματα και 

πεζούς) όσο και στο προσωπικό τους. Η δαπάνη για τα παραπάνω μέτρα θα 

βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργολάβο και θα γίνεται με υποδείξεις της Υπηρεσίας 

που επιβλέπει το έργο. 

(30) Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(ΦΕΚ Β’ 2776/2012 - Υ.Α. οικ. 41020/819/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις 

τους. 

(31) Οι ισχύοντες Κανονισμούς Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Υ.Ε.) 

και τις εκάστοτε συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τους που βρίσκονται σε ισχύ. 

(32) Οι όροι διάθεσης των λυμάτων ή των αποβλήτων καθορίζονται σύμφωνα με την 

υγειονομική διάταξη ΕΙΒ/221/65 (Φ.Ε.Κ. 138/Β) ή των τροποποιήσεών της που 

κάθε φορά ισχύουν και των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με 

αυτήν. 

(33) Οι ισχύουσες ΤΟΤΕΕ. 

(34) Το ΠΔ 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της 

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι 

δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση 

με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000)». 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 
συμβατικά στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτή. 

 
Άρθρο 37. Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων  

 
37.1 Η διαχείριση της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και των υλικών από την 

κατασκευή ή την κατεδάφιση τεχνικών έργων και την αποξήλωση ασφαλτικών θα 
γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) 
όπως εξειδικεύονται με την Αριθμ. πρωτ.: οικ 4834/25-1-2013 Εγκύκλιο του τ. 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Συγκεκριμένα η διαχείριση αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών 
υποδομών, ή κτιριακών έργων καθώς και της αποξήλωσης ασφαλτικών στρώσεων 
θα γίνει μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον 
υπάρχουν. 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει με δικές του δαπάνες σχετικό Φάκελο Στοιχείων 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) τον οποίο θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία 
και τον οποίο στη συνέχεια θα εφαρμόσει κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση μέσω 
εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ο Aνάδοχος θα τα μεταφέρει 
και θα τα παραδίδει ανά είδος αποβλήτου σε εγκαταστάσεις συνεργαζόμενες με 
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 
Ο Aνάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της εναλλακτικής διαχείρισης των 
αποβλήτων και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν το είδος, την 
παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων και το ποσό που πληρώθηκε. 
Η αποζημίωση του Αναδόχου για τις δαπάνες αυτές θα γίνεται στο πλαίσιο των 
πιστοποιήσεων του έργου, με βάση τα ανωτέρω παραστατικά σε βάρος του 
κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών που έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό 
αυτό στον προϋπολογισμό του έργου, πλέον του εργολαβικού οφέλους (ΓΕ και 
ΟΕ) επί του οποίου θα εφαρμόζεται η μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας και 
πλέον ΦΠΑ. 
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Ο Aνάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι όλες οι δαπάνες 
(εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορές, κλπ) μέχρι και την παράδοση 
των αποβλήτων στο χώρο του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης 
(δηλαδή εκτός των δαπανών εναλλακτικής διαχείρισης) έχουν συμπεριληφθεί στις 
τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 
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