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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 

∆ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ ΣΚΥΡΟΥ        

(135 ΣΜ)» (135ΣΜ-18-01)                 

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση 
δύο (2) προκατασκευασµένων compact Μονάδων Βιολογικού Καθαρισµού (ΜΒΚ) 
δυναµικότητας έκαστης διακοσίων πενήντα (250) Μονάδων Ισοδύναµου 
Πληθυσµού (ΜΙΠ), εποµένως συνολικής δυναµικότητας 500 ΜΙΠ, για την 
επεξεργασία των αστικών λυµάτων στην 135 ΣΜ και την επαναχρησιµοποίηση 
των επεξεργασµένων υδάτων για περιορισµένη άρδευση χορτολιβαδικών και 
θαµνωδών εκτάσεων πλησίον των εγκαταστάσεων του παλαιού βιολογικού 
σταθµού. Επίσης, η παρούσα περιγραφή αφορά στις προδιαγραφές υλικών και 
στις εργασίες εγκατάστασης του νέου εξοπλισµού του βιολογικού σταθµού, στις 
αντικαταστάσεις αντλιών ανύψωσης λυµάτων στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό 
και στις εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης υφιστάµενων 
τµηµάτων του δικτύου αποχέτευσης και φρεατίων. 

 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Όλες οι κατωτέρω περιγραφόµενες στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή 
(Τ.Π.) εργασίες θα εκτελεσθούν µε ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ. 

 3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 
Τιµολόγιο της µελέτης και στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, τις Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της 
Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους κατά 
τον χρόνο εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, 
συµπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούµενων διαταγµάτων, αποφάσεων ή 
οδηγιών. 

 4. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Η λειτουργία της ΜΒΚ θα βασίζεται στη µέθοδο της ενεργού ιλύος και η 
συνολική δυναµικότητα της µονάδας θα αντιστοιχεί σε παροχή λυµάτων 500 
(2X250) Μονάδων Ισοδύναµου Πληθυσµού. Ο υπολογισµός της ποσότητας των 
λυµάτων και η διαστασιολόγηση της µονάδας, γίνεται βάση της ευρωπαϊκής 
(91/271/ΕC) και ελληνικής νοµοθεσίας (ΚΥΑ 5673/400/97). Με βάση τους 
παραπάνω κανονισµούς και οδηγίες, µια Μονάδα Ισοδύναµου Πληθυσµού 
(Μ.Ι.Π.) αντιστοιχεί σε οργανικό φορτίο BOD5 = 60 gr/day και σε υδραυλικό 
φορτίο 150 lt/day. 
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Η ποιότητα της επεξεργασµένης εκροής θα εκπληρώνει τα παρακάτω όρια: 

• Συγκέντρωση BOD5   : <25 mg /lt 

• Συγκέντρωση COD   : <125 mg /lt 

• Αιωρούµενα στερεά   : <35 mg / lt 

• Βαθµός επεξεργασίας  : >95% 

• pH     : 6-8 

Η µονάδα θα πρέπει να φέρει απαραιτήτως γραπτή εγγύηση του 
κατασκευαστή για συµµόρφωση µε τα παραπάνω όρια. 

Η συγκέντρωση ανάµικτου υγρού MLSS του βιολογικού αντιδραστήρα σε 
κανονική λειτουργία, θα είναι X = 3,5 - 4,5 kg SS/m3 ενώ η Φόρτιση Βιοµάζας F/M 
δε θα ξεπερνάει το 0,175 kg BOD5/kg MLVSS.d και η Ογκοµετρική Φόρτιση 
Αντιδραστήρα το 0,45 kg BOD5 / m3-day.  

Η µείωση του οργανικού φορτίου BOD στη δεξαµενή προκαθίζησης δε θα 
λαµβάνεται µεγαλύτερη από 33% ενώ το κλάσµα VSS δε θα λαµβάνεται 
µεγαλύτερο του 75%. 

 Η επεξεργασία των αστικών λυµάτων, από το εν λόγω compact σύστηµα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αερόβιας ενεργού ιλύος, θα πληροί τις διατάξεις 
και τους όρους της κείµενης Νοµοθεσίας (Πίνακας 1 της ΚΥΑ οικ.145116/2011) 
για την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υδάτων για περιορισµένη 
άρδευση για ισοδύναµο πληθυσµό µικρότερο των 2000 µονάδων. 

  4.1 Νοµοθεσία για τα αστικά λύµατα 

 Για τη διαστασιολόγηση της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισµού (ΜΒΚ), 
χρησιµοποιούνται: 

• Η KYA 145116 ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011 µε τις τροποποιήσεις της και όπως 
ισχύει σήµερα. 

• Η ΚΥΑ 5673/400/97 µε τις τροποποιήσεις της και όπως ισχύει σήµερα. 

• Το Κείµενο Κατευθυντήριων Γραµµών για την ∆ιαχείριση Λυµάτων Μικρών 
Οικισµών του ΥΠΕΚΑ, Απρίλιος 2012. 

 Με βάση τους παραπάνω κανονισµούς και οδηγίες ισχύει ότι το οργανικό 
φορτίο για µία (1) Μονάδα Ισοδύναµου Πληθυσµού (Μ.Ι.Π.) αντιστοιχεί σε BOD5= 
60 gr/day.  
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 Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία και την πρακτική εµπειρία, η αντιστοιχία µιας 
Μονάδας Ισοδύναµου Πληθυσµού (ΜΙΠ) σε ρυπαντικές παραµέτρους είναι: 

Το µέσο ηµερήσιο υδραυλικό φορτίο ανά ΜΙΠ λαµβάνεται ως 150 lt/Μ.Ι.Π/ηµέρα. 

  4.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά εισόδου των υγρών αποβλήτων 

  4.3 Ποιοτικά χαρακτηριστικά εξόδου των επεξεργασµένων 
υγρών αποβλήτων 

 Για την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων µε σκοπό την 
περιορισµένη άρδευση, οι προδιαγραφές της επεξεργασίας πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις της ΚΥΑ οικ.145116/ ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011, «Καθορισµός µέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων και άλλες διατάξεις», δηλαδή ο βαθµός επεξεργασίας των λυµάτων 
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να πληρούνται οι όροι του Πίνακα 1 της ΚΥΑ 
οικ.145116/2011. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ίδια ΚΥΑ «στην περίπτωση 

κοινοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων οικισµών µε πληθυσµό 

µικρότερο από 2000 ισοδύναµους κατοίκους και οικιακών ιδιωτικών συστηµάτων 
επεξεργασίας επιτρέπονται συγκεκριµένες µέθοδοι επαναχρησιµοποίησης µετά 

από εφαρµογή µεθόδων επεξεργασίας, έστω και αν δεν επιτυγχάνουν για τα 

BOD5/SS τα όρια της ΚΥΑ 5673/400/5.3.97..., µε την προϋπόθεση ότι 
τεκµηριωµένα εξασφαλίζεται η µη επαφή κοινού και γεωργών µε τα 

επεξεργασµένα υγρά απόβλητα. Στις περιπτώσεις µικρών κοινοτικών 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ως µέγιστη διάµεση τιµή EC τίθενται τα 1000 

EC/100ml». 

Μέσο Ρυπαντικό Φορτίο ΜΙΠ για Αστικά Λύµατα 

Παράµετρος Τιµή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο, BOD5 60 gr/day.άτοµο 

Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο, COD 120 gr/day.άτοµο 

Αιωρούµενα στερεά, TSS 70 gr/day.άτοµο 

Ολικό άζωτο Kjeldahl, TKN 11 gr/day.άτοµο 

Ολικός φώσφορος, TP 2 gr/day.άτοµο 

Μέση συγκέντρωση ρυπαντικού φορτίου Αστικών Λυµάτων 

Παράµετρος Συγκέντρωση  
Μονάδα 
Μέτρησης 

Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο, BOD5 400 mg/lt 

Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο, COD 800 mg/lt 

Αιωρούµενα στερεά, TSS 466 mg/lt 

Ολικό άζωτο Kjeldahl, TKN 73 mg/lt 

Ολικός φώσφορος, TP 13 mg/lt 
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 Με βάση τη σχετική ελληνική νοµοθεσία (ΚΥΑ 145116/8-3-2011/πίνακας 1 
και ΚΥΑ 5673/400/97, κοινοτικές εγκαταστάσεις <2000 ΜΙΠ και ιδιωτικά 
συστήµατα), για τη διάθεση της επεξεργασµένης εκροής απαιτείται εφαρµογή 
απολύµανσης για την καταστροφή των παθογόνων µικροοργανισµών των 
αποβλήτων. Για την απολύµανση των επεξεργασµένων υδάτων χρησιµοποιείται 
η µέθοδος της χλωρίωσης σε κατάλληλη δεξαµενή επαφής. 

Η τελική εκροή θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασµένων λυµάτων τεχνητό 
εµπλουτισµό και περιορισµένη άρδευση  (Πίνακας 1 της KYA 145116) 

Παράµετρος Τιµή Μονάδες Ποσοστό µείωσης / Σχόλιο 

BOD5 ≤25 mg/lt ≥90 

COD ≤125 mg/lt ≥75 

Αιωρούµενα 
στερεά SS 

≤35 mg/lt ≥90 

pH 6,5-9   

Ε.Coli (EC) ≤200 EC/100ml διάµεση τιµή 

Ολικό Άζωτο TN ≤15 mg/lt ≥70 

Αµµωνιακό 
Άζωτο Ν-ΝΗ4 

≤2 mg/lt  

Λίπη & λάδια <15 mg/lt  

  4.4 Κριτήρια επιλογής µεθόδου επεξεργασίας λυµάτων 

 Ως βασικά κριτήρια επιλογής του κατάλληλου συστήµατος επεξεργασίας 
λυµάτων θεωρήθηκαν: 

− Εξασφάλιση των όρων διάθεσης (χαρακτηριστικά εκροής) 

− Προσαρµογή στα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης 
όπως µορφολογία εδάφους, κλιµατολογικές συνθήκες. 

− Προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες 

− Ευελιξία και προσαρµογή στις διακυµάνσεις και αιχµές του υδραυλικού και 
ρυπαντικού φορτιού. 

− Απουσία περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσµές, θόρυβος, αισθητική, κ.λ.π.).  

− Λειτουργική αξιοπιστία. 

− ∆οκιµασµένη και αποδεδειγµένη τεχνική. 

− Απλότητα λειτουργίας του συστήµατος.  

− Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε εξειδικευµένο προσωπικό για την 
λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης.  
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− Χαµηλό κόστος κεφαλαίου. 

− Χαµηλό λειτουργικό κόστος και ελαχιστοποίηση των ενεργειακών 
δαπανών.  

− Υψηλή ποιότητα του Η/Μ εξοπλισµού. 

− Απαίτηση χώρου της εγκατάστασης. 

− Ελαχιστοποίηση του χρόνου κατασκευής. 

  4.5 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις  

 Πέραν του υψηλού βαθµού καθαρισµού των υγρών αποβλήτων, άλλη 
βασική απαίτηση από τη λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας είναι η 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εν προκειµένω: 

• η πλήρης επεξεργασία και περιβαλλοντικά ασφαλής διάθεση των υγρών 
αποβλήτων του συγκροτήµατος  

• η προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες 

• η προσαρµογή στις διακυµάνσεις και αιχµές του οργανικού και υδραυλικού 
φορτίου 

• η ελαχιστοποίηση και ορθή διαχείριση των παραπροϊόντων  

• η ελαχιστοποίηση της καταναλισκόµενης ενέργειας  

• η ορθολογική χρήση του νερού  

• η µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου  

• ο περιορισµός των οσµών 

• Προσαρµογή στα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης 
όπως µορφολογία εδάφους, κλιµατολογικές συνθήκες. 

• Ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης επιφάνειας κάλυψης. 

• Ελαχιστοποίηση της διατάραξης τοπίου κατά τη φάση κατασκευής και 
πλήρης αποκατάσταση αυτού µετά την κατασκευή. 

 

5. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ 

  5.1 H µέθοδος της αερόβιας ενεργού ιλύος 

 Η λειτουργία της ΜΒΚ θα βασίζεται στη µέθοδο της ενεργού ιλύος που 
αποτελεί την πιο γνωστή µέθοδο βιολογική επεξεργασίας λυµάτων. Η µέθοδος 
βασίζεται στην ανάπτυξη µικροοργανισµών σε µορφή κροκίδων αιωρούµενης 
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βιοµάζας και οι οποίοι έχουν την ικανότητα να αποδοµούν αερόβια και να 
αφαιρούν το ρυπαντικό φορτίο των υγρών αποβλήτων. 

 Οι µικροοργανισµοί (ενεργός ιλύς), που αναπτύσσονται αποδοµούν το 
οργανικό φορτίο (φορτίο ρύπανσης) των υγρών αποβλήτων, και το µετατρέπουν 
σε νερό, διοξείδιο του άνθρακα και περισσότερη βιοµάζα (περίσσεια ιλύς). Αρχικά 
λαµβάνει χώρα η φάση της απονιτροποίησης και ακολουθεί η φάση της αερόβιας 
επεξεργασίας µε υποβρύχιο αερισµό λεπτής φυσαλίδας. Στη συνέχεια το µείγµα 
επεξεργασµένων λυµάτων και ενεργού ιλύος οδηγείται στη δεξαµενή 
δευτεροβάθµιας καθίζησης όπου η ενεργός ιλύς καθιζάνει, ενώ τα διευγασµένα 
λύµατα εξέρχονται της µονάδας προς διάθεση (ή απολύµανση εάν απαιτηθεί).  

 Για τη διατήρηση της συγκέντρωσης βιοµάζας (ανάµικτο υγρό MLSS) του 
βιολογικού αντιδραστήρα σε αποδεκτά επίπεδα, η καθηµερινά παραγόµενη 
λυµατολάσπη (περίσσεια βιοµάζα) αποµακρύνεται περιοδικά προς τη δεξαµενή 
ιλύος, µέσω αντλίας ιλύος.  

  5.2 Σχεδιαστικά ∆εδοµένα της ΜΒΚ 

 Mια Μονάδα Ισοδύναµου Πληθυσµού (Μ.Ι.Π.) αντιστοιχεί σε οργανικό 
φορτίο BOD5 = 60 gr/day. 

Η διαστασιολόγηση της αερόβιας βιολογικής βαθµίδας θα υπάγεται στις 
παρακάτω τιµές σχεδιασµού: 

Συγκέντρωση ανάµικτου υγρού MLSS του βιολογικού αντιδραστήρα σε κανονική 
λειτουργία: X < 4,0 kg SS/m3,  

Φόρτιση Πτητικής Βιοµάζας F/M: < 0,15 kg BOD5/kg MLVSS.d  

Φόρτιση Στερεών F/M: < 0,10 kg BOD5/kg MLSS.d 

Ογκοµετρική Φόρτιση Αντιδραστήρα: < 0,40 kg BOD5 / m3-day.  

Κλάσµα MLVSS/MLSS: < 75% 

Ελάχιστος Υδραυλικός Χρόνος Παραµονής στον Βιοαντιδραστήρα (V/Q): >18 
ώρες  

Ελάχιστη ηλικία ιλύος: 14 ηµέρες 

H Μείωση του οργανικού φορτίου BOD στη δεξαµενή προκαθίζησης δε θα 
λαµβάνεται µεγαλύτερη από 33%.  

 Η διαστασιολόγηση του βασικότερου τµήµατος της ΜΒΚ, δηλαδή της 
δεξαµενής αερισµού θα βασίζεται σε χαµηλή οργανική φόρτιση< 0,10 kg 
BOD5/kg MLSS.d (παράµετρος φόρτισης στερεών, F/M). Η τιµή αυτή επιλέγεται, 
βάση της λειτουργικής εµπειρίας από ανάλογες µικρές µονάδες, και η οποία 
καταδεικνύει πολύ ικανοποιητική απόδοση και άριστη ανταπόκριση στα 
παραπάνω κριτήρια. Ο σχεδιασµός αυτός, έχει δε το πλεονέκτηµα της χαµηλής, 
αλλά και βιολογικά σταθεροποιηµένης, παραγωγής περίσσειας ιλύος. Ανάλογα 
συµπεράσµατα και εµπειρίες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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 Η ακολουθία όλων των διεργασιών θα πρέπει να επιτυγχάνει τα εξής 
ζητούµενα: 

• Αφαίρεση άµµου και λοιπών λεπτόκοκκων στερεών. 

• Βιολογική αποικοδόµηση οργανικού φορτίου µέσω παροχής αέρος 
(οξυγόνωση) και κατάλληλων µικροοργανισµών.  

• Μείωση θρεπτικών (αζώτου). 

• ∆ιαχωρισµό αιωρούµενων στερεών από επεξεργασµένα νερά µέσω 
καθίζησης. 

• Απολύµανση της εκροής. 

 Τα στάδια επεξεργασίας θα πραγµατοποιούνται µέσα σε στεγανές 
δεξαµενές, κατάλληλα διαστασιολογηµένες, η δε µεταφορά των λυµάτων στις 
διάφορες βαθµίδες θα πραγµατοποιείται µε συνδυασµό φυσικής ροής και 
καταθλιπτικών αντλιών. 

  5.3 Σύστηµα ενεργού ιλύος τύπου SBR 

 Η µέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία 
λυµάτων βασίζεται σε ενεργό ιλύ (βιοµάζα).  

 Το προτεινόµενο σύστηµα SBR επιτυγχάνει σηµαντική µείωση του αζώτου 
µε βιολογικό τρόπο (νιτροποίηση – απονιτροποίηση) µέσω της εναλλαγής 
ανοξικών και αερόβιων συνθηκών του βιολογικού αντιδραστήρα. Επίσης, µέσω 
βιολογικής επεξεργασίας (βιολογική δέσµευση του φωσφόρου από τους 
µικροοργανισµούς κατά την εναλλαγή αερόβιων και αναερόβιων συνθηκών) 
λαµβάνει χώρα και µια µερική µείωση του περιεχόµενου φωσφόρου. 

 Η οργανική φόρτιση του βιολογικού αντιδραστήρα SBR µπορεί κάλλιστα να 
προσαρµοστεί και σε υψηλή και σε χαµηλή τιµή µε ανάλογες διαστάσεις 
δεξαµενών. Η διαφοροποίηση σε σχέση µε την συµβατική σχεδίαση 
αντιδραστήρα ενεργού ιλύος είναι ότι στον αντιδραστήρα διαλείποντος έργου ή 
εναλλασσόµενης λειτουργίας (SBR), οι φάσεις της επεξεργασίας διαχωρίζονται 
χρονικά και όχι χωρικά καθώς οι φάσεις της τροφοδοσίας, του αερισµού, της 
καθίζησης και της εκκένωσης, διαδέχονται η µια την άλλη. Έτσι, δεν απαιτούνται 
ξεχωριστές δεξαµενές αερισµού και καθίζησης αλλά οι δυο αυτές διεργασίες 
πραγµατοποιούνται σε µια κοινή δεξαµενή. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες 
ρυθµίζονται αυτόµατα από έναν προγραµµατιζόµενο λογικό επεξεργαστή (PLC) ο 
οποίος λειτουργεί µε κατάλληλο λογισµικό που παρέχει η κατασκευάστρια 
εταιρεία. 

 Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου SBR είναι: 

• Η µεγάλη ικανότητα απορρόφησης των διακυµάνσεων και των έντονων 
αιχµών του οργανικού ή υδραυλικού φορτίου της εγκατάστασης, λόγω του 
όγκου εξισορρόπησης που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της µεθόδου 
SBR. 

• ∆εν απαιτείται καµία ενέργεια ή διάταξη για ανακυκλοφορία της βιοµάζας 
µεταξύ των δεξαµενών καθίζησης και αερισµού.  

• ∆ύναται να πραγµατοποιηθεί απόλυτη νιτροποίηση και απονιτροποίηση 
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• Η καθίζηση σε µια διάταξη SBR γίνεται κάτω από τις βέλτιστες δυνατές 
συνθήκες αφού οι σηµαντικότεροι παράµετροι σχεδιασµού της διεργασίας 
καθίζησης είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές: η ταχύτητα υπερχείλισης (overflow rate) 
είναι ουσιαστικά µηδέν (καθώς δεν υπάρχει υπερχείλιση) ενώ η 
επιφανειακή φόρτιση στερεών είναι ιδιαίτερα χαµηλή καθώς η επιφάνεια 
της δεξαµενής αερισµού (όπου πραγµατοποιείται η καθίζηση) είναι 
πολλαπλάσια από την απαιτούµενη ακόµη και µε τα πιο συντηρητικά 
κριτήρια σχεδιασµού. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει άριστη αποµάκρυνση 
στερεών. 

• H λειτουργία είναι αυτοµατοποιηµένη και η επίβλεψη της λειτουργίας 
περιορίζεται στο ελάχιστο 

• Χαµηλή απαιτούµενη επιφάνεια εγκατάστασης. 

  5.4 Σύντοµη περιγραφή compact µονάδας SBR 

 Η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυµάτων θα είναι τύπου compact, 
δηλαδή ένα ολοκληρωµένο και προκατασκευασµένο συγκρότηµα δεξαµενών που 
περιλαµβάνει τις επιµέρους βαθµίδες επεξεργασίας. Το συγκρότηµα των 
δεξαµενών θα είναι κατάλληλο για άµεση υπόγεια ή ηµιυπόγεια τοποθέτηση και 
λειτουργία σε σκάµµα που θα προετοιµαστεί σύµφωνα µε τις οριζόµενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές. Εντός των δεξαµενών θα ενσωµατώνεται το δίκτυο 
σωληνώσεων και αερισµού για τη λειτουργία της µονάδας. Εξωτερικά των 
δεξαµενών και σε παρακείµενα προκατασκευασµένα φρεάτια και πίλαρ θα 
τοποθετούνται οι φυσητήρες, ο χλωριωτής και ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και 
αυτοµατισµού. 

 Η είσοδος των λυµάτων θα γίνεται στο θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης 
όπου θα καθιζάνουν η άµµος και τα µη βιοαποδοµήσιµα στερεά. Στη συνέχεια, τα 
προεπεξεργασµένα λύµατα θα ρέουν προς τον βιοαντιδραστήρα SBR όπου 
λαµβάνει χώρα η βιοαποδόµηση των λυµάτων µε τη µέθοδο της ενεργού ιλύος. 
Οι αερόβιοι µικροοργανισµοί που αναπτύσσονται αποδοµούν το οργανικό φορτίο 
(φορτίο ρύπανσης) των υγρών αποβλήτων, και το µετατρέπουν σε νερό, διοξείδιο 
του άνθρακα και περίσσεια ιλύος.  

 Ο πλήρης κύκλος λειτουργίας του SBR, περιλαµβάνει το χρόνο πλήρωσης, 
το χρόνο αερισµού (βιοαποδόµησης), το χρόνο καθίζησης και το χρόνο άντλησης 
των επεξεργασµένων λυµάτων. Η διάρκεια κάθε φάσης κυµαίνεται συνήθως 
µεταξύ 4-8 ωρών. Αντίστοιχα, πραγµατοποιούνται τρεις έως έξι κύκλοι 
λειτουργίας ηµερησίως. Ο κύκλος βιολογικής επεξεργασίας ξεκινάει µε την 
πλήρωση του αντιδραστήρα SBR µε συγκεκριµένη ποσότητα λύµατος και 
συνεχίζει µε τη φάση της βιοαποδόµησης. Αρχικά λαµβάνει χώρα η φάση της 
απονιτροποίησης (για µείωση νιτρικών και ολικού αζώτου) και ακολουθεί η φάση 
της αερόβιας επεξεργασίας. Ο αερισµός λαµβάνει χώρα µέσω υποβρυχίου 
αερισµού µε διαχύτες µεµβράνης λεπτής φυσαλίδας. Με την ολοκλήρωση της 
φάσης βιοαποδόµησης, ακολουθεί η φάση της καθίζησης όπου η ενεργός ιλύς 
κατακάθεται, αφήνοντας στην επιφάνεια µια διαυγή ζώνη. Μετά την καθίζηση, τα 
διευγασµένα λύµατα αντλούνται µε τη βοήθεια της αντλίας καθαρών προς την 
δεξαµενή χλωρίωσης για απολύµανση και ακολουθεί νέος κύκλος. 

 Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά την δεξαµενή χλωρίωσης διοχετεύονται µε 
βαρύτητα στη δεξαµενή επεξεργασµένων λυµάτων κατάλληλης χωρητικότητας 



12 

 

(δεξαµενή καθαρών). ∆ύο βυθιζόµενες αντλίες, µε ενσωµατωµένο φλοτέρ,  
καταθλίβουν τα επεξεργασµένα ύδατα προς το χώρο άρδευσης, µέσω ενός 
συλλέκτη. Για τις αντλίες αυτές δεν υπάρχει αυτοµατισµός στον κεντρικό πίνακα 
και οι αντλίες εκκινούν και σταµατούν παρά µόνο µέσω του ενσωµατωµένου 
φλοτέρ τους. Από το συλλέκτη ξεκινούν οι γραµµές άρδευσης µε διάτρητους 
σωλήνες πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας (LDPE) διαµέτρου 32 mm που 
διανέµουν το νερό στις χορτολιβαδικές και θαµνώδεις εκτάσεις. Η διαµόρφωση 
του δικτύου άρδευσης θα γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 
αποψίλωση και ο καθαρισµός της έκτασης διάθεσης των επεξεργασµένων 
υδάτων µε κατάλληλα µηχανήµατα. Μία φορά το µήνα προτείνεται ανασήκωµα 
των διάτρητων πλαστικών σωλήνων 32 mm ώστε να ελευθερώνονται οι οπές 
από επικαθίσεις και εµφράξεις. 

 Ο έλεγχος του συστήµατος θα γίνεται από προγραµµατιζόµενη 
ηλεκτρονική µονάδα (PLC), η οποία ρυθµίζει την λειτουργία όλων των µηχανικών 
µερών. 

 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΒΚ 

  6.1 Γενικά 

Η προκατασκευασµένη compact SBR Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού 
ΜΒΚ αστικών λυµάτων θα παραδοθεί έτοιµη προς τοποθέτηση µε όλα τα 
ηλεκτροµηχανολογικά της µέρη προεγκατεστηµένα. 

Η µονάδα θα φέρει απαραιτήτως δήλωση συµµόρφωσης κατασκευαστή 
για συµµόρφωση µε τα όρια της ευρωπαϊκής οδηγίας EC 91/271 εκδ.98/15 (ΚΥΑ 
5673/400/98) καθώς και σήµανση CE.  

Ο οίκος κατασκευής της ΜΒΚ θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 
14001 καθώς και αποδεδειγµένη εµπειρία στο σχεδιασµό και κατασκευή µικρών 
τυποποιηµένων µονάδων επεξεργασίας λυµάτων. 

  6.2 Προδιαγραφές κατασκευής δοµικού µέρους της µονάδας 

Η κάθε compact SBR Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού (ΜΒΚ) θα 
αποτελείται από συγκρότηµα αυτοφερόµενων ορθογωνικών πλαστικών 
δεξαµενών, από πάνελ ενισχυµένου πολυπροπυλενίου, ελάχιστου πάχους 
80mm. 

Το συγκρότηµα των δεξαµενών θα είναι αυτοστηριζόµενο (αυτοφερόµενο), 
και θα φέρει κατάλληλες εσωτερικές και εξωτερικές ενισχύσεις ώστε να µην 
υπάρχει ανάγκη περεταίρω στήριξης (π.χ. κατασκευή εξωτερικού τοιχίου από 
σκυρόδεµα) για να αντέξει τα εξωτερικά φορτία των χωµάτων και την εσωτερική 
υδροστατική πίεση (η δεξαµενή δεν θα δέχεται φορτία από διερχόµενη 
κυκλοφορία οχηµάτων).  

Οι διαστάσεις της κάθε δεξαµενής θα επιτρέπουν την εύκολη µεταφορά της 
µονάδας µε φορτηγό µέσω του δηµόσιου οδικού δικτύου, χωρίς την απαίτηση 
άδειας ειδικής µεταφοράς. Οι εξωτερικές διαστάσεις της κάθε δεξαµενής δε θα 
πρέπει να ξεπερνούν τα 8,0 m µήκους, 2,5m πλάτους και 3,0m ολικού ύψους. 
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Η δεξαµενή χλωρίωσης καθώς και τα φρεάτια των φυσητήρων και τα πίλαρ 
θα αποτελούν ξεχωριστές / ανεξάρτητες µονάδες. 

Η κάθε δεξαµενή θα διαθέτει κατάλληλες ανθρωποθυρίδες επίσκεψης και 
ελέγχου (µε ανοιγοµένα καπάκια) στην οροφή της που επιτρέπουν την άνετη 
πρόσβαση και εργασία του χειριστή και την αποµάκρυνση του εξοπλισµού των 
δεξαµενών. Όλα τα καπάκια θα είναι κατασκευασµένα από συνθετικό υλικό που 
δεν προσβάλλεται από οξείδωση, θα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και 
θα είναι ασφαλιζόµενα. 

Όλοι οι αγωγοί µεταφοράς υγρών και αέρα εντός και εκτός των δεξαµενών 
θα είναι από κατάλληλο πλαστικό υλικό (PVC,PE,PP), ανθεκτικό στην διάβρωση. 

Η µονάδα θα φέρει κατάλληλης διαµέτρου διάταξη σύνδεσης (σωλήνες, 
συλλέκτη, βάνες) µε τις αντλίες ανύψωσης στο υπάρχων φρεάτιο λυµάτων. 

  6.3 Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές διεργασιών 

   6.3.1 Θάλαµος Πρωτοβάθµιας Καθίζησης και Περίσσειας 
Λάσπης 

Τα λύµατα µέσω του συλλέκτη και του αποχετευτικού αγωγού θα 
εισέρχονται στην κάθε Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυµάτων και 
συγκεκριµένα στο θάλαµο της Πρωτοβάθµιας Καθίζησης. Ο αγωγός εισόδου των 
λυµάτων θα ενωθεί σε αναµονή κατάλληλης διατοµής της δεξαµενής. Στο θάλαµο 
πρωτοβάθµιας καθίζησης, θα καθιζάνουν δια της βαρύτητας και θα 
κατακρατούνται όλα τα µη βιοαποδοµήσιµα στερεά όπως άµµος, πλαστικά, 
χαρτιά κλπ. 

Στην οπή εξόδου (υπερχείλιση) της πρωτοβάθµιας καθίζησης προς την 
βιολογική βαθµίδα SBR   θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη διαφραγµάτων ώστε να 
εξαναγκάζεται η ροή των υγρών να γίνεται από το µέσο βάθος της δεξαµενής. Με 
τον τρόπο αυτό θα συγκρατούνται εντός του θαλάµου πρωτοβάθµιας καθίζησης 
τα διάφορα επιπλέοντα συστατικά των λυµάτων (λίπη, αφροί κλπ).  

Στην δεξαµενή Πρωτοβάθµιας Καθίζησης θα επιστρέφει και η περίσσεια 
λάσπης µε την µορφή ανάµεικτου υγρού από την ∆εξαµενή Αερισµού. 

Επί της οροφής της δεξαµενής θα υπάρχει άνοιγµα µε κάλυµµα, όπως 
περιγράφεται παραπάνω.  

Η δεξαµενή Πρωτοβάθµιας Καθίζησης θα έχει ελάχιστο ενεργό όγκο 50% 
της ηµερήσιας παροχής σχεδιασµού και µέγιστο ωφέλιµο βάθος υγρού 2,50m. 

6.3.2 Θάλαµος Αερόβιου Αντιδραστήρα SBR 

 Ο πλήρης κύκλος λειτουργίας του SBR θα περιλαµβάνει το χρόνο 
πλήρωσης, το χρόνο αερισµού (βιοαποδόµησης), το χρόνο καθίζησης και το 
χρόνο άντλησης των επεξεργασµένων λυµάτων. Η διάρκεια κάθε φάσης θα 
κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 4-8 ωρών. Αντίστοιχα, θα πραγµατοποιούνται τρεις 
έως έξι κύκλοι λειτουργίας ηµερησίως.  
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 Ο κύκλος βιολογικής επεξεργασίας θα ξεκινάει µε την πλήρωση του 
αντιδραστήρα SBR µε συγκεκριµένη ποσότητα λύµατος και συνεχίζει µε τη φάση 
της βιοαποδόµησης.  

 Αρχικά τα λύµατα εισέρχονται στον αερόβιο θάλαµο SBR (για αερόβια 
επεξεργασία). Με την ολοκλήρωση της φάσης βιοαποδόµησης, ακολουθεί η φάση 
της καθίζησης του SBR, όπου η ενεργός ιλύς κατακάθεται, αφήνοντας στην 
επιφάνεια µια διαυγή ζώνη. Μετά την καθίζηση, τα διευγασµένα και 
επεξεργασµένου ύδατα, λύµατα αντλούνται µέσω της υποβρύχιας αντλίας 
καθαρών προς την έξοδο (και απολύµανση) και ακολουθεί νέος κύκλος. Η 
κατώτατη στάθµη SBR καθορίζεται µέσω φλοτεροδιακόπτη στάθµης. 

 Ο αερισµός της βιολογικής βαθµίδας (δεξαµενή SBR) θα γίνεται µέσω 
εξωτερικού φυσητήρα και δικτύου υποβρύχιων διαχυτών λεπτής φυσαλίδας. 

 Κατά τη διάρκεια της διεργασίας του αερισµού, η αντλία ανακυκλοφορίας 
ανάµεικτου υγρού αντλεί προς τον ανοξικό θάλαµο απονιτροποίησης 
νιτροποιηµένο ανάµεικτο υγρό ώστε να λάβει χώρα η απονιτροποίηση αυτού.  

 Η εξαγωγή του επεξεργασµένου νερού από τη δεξαµενή SBR προς την 
µονάδα απολύµανσης (δεξαµενή χλωρίωσης) θα γίνεται µέσω της υποβρύχιας 
αντλίας καθαρών SBR, αναρροφώντας κατ’ ελάχιστο 20 εκ. κάτω από την 
ελάχιστη στάθµη υγρού του SBR, ώστε να µην διαφεύγουν επιπλέοντα στερεά 
στην έξοδο. 

 Η αποµάκρυνση της περίσσειας βιοµάζας από την δεξαµενή SBR προς τη 
δεξαµενή ιλύος θα γίνεται µέσω αντίστοιχης αντλίας, αποµακρύνοντας την 
απαιτούµενη ποσότητα περίσσειας βιοµάζας. Η φάση αυτή θα γίνεται στο τέλος 
της φάσης εκκένωσης και πριν τη νέα φάση αερισµού.  

 Για την προσωρινή αποθήκευση των λυµάτων και την απορρόφηση των 
περιοδικών υδραυλικών αιχµών,  ο σχεδιασµός της compact µονάδας SBR θα 
περιλαµβάνει όγκο εξισορρόπησης, ικανό να εξισορροπήσει παροχή κατ’ 
ελάχιστο 30% της ηµερήσιας παροχής σχεδιασµού. O όγκος αυτός υπολογίζεται 
από την ελάχιστη και µέγιστη στάθµη λειτουργίας του υγρού στο θάλαµο 
πρωτοβάθµιας καθίζησης και στο θάλαµο της βιολογικής βαθµίδας 
(βιοαντιδραστήρας SBR). 

 Ο έλεγχος του συστήµατος θα γίνεται από προγραµµατιζόµενη 
ηλεκτρονική µονάδα (PLC), η οποία ρυθµίζει την λειτουργία όλων των µηχανικών 
µερών.  

 Ο βιοαντιδραστήρας SBR θα έχει ελάχιστο ωφέλιµο όγκο ενεργό όγκο 75% 
της ηµερήσιας παροχής σχεδιασµού και ελάχιστο υδραυλικό χρόνο παραµονής 
στη βιολογική βαθµίδα 18 ώρες (αναφέρεται στην µέγιστη στάθµη υγρού στον 
SBR, δηλαδή σε πλήρωση SBR στο 100%). Το µέγιστο ωφέλιµο βάθος υγρού θα 
είναι 2,50m. 
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6.3.3 Βαθµίδα Απολύµανσης – Χλωρίωσης 

 Για την απολύµανση των επεξεργασµένων υδάτων χρησιµοποιείται η 
µέθοδος της χλωρίωσης σε κατάλληλη δεξαµενή επαφής.  

 Τα χλωριωµένα λύµατα καταλήγουν στη δεξαµενή επαφής όπου θα 
λαµβάνει χώρα η αντίδραση του χλωρίου (οξείδωση). Στη δεξαµενή χλωρίωσης 
εφαρµόζεται η ακολουθία πλήρωση – αντίδραση – εκκένωση, πρόκειται δηλαδή 
για αντιδραστήρα τύπου batch reactor.  

 Τα επεξεργασµένα λύµατα από τον SBR θα οδηγούνται µέσω της αντλίας 
καθαρών του SBR στην δεξαµενή επαφής - χλωρίωσης, στην είσοδο της οποίας 
δοσοµετρείται διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) περιεκτικότητας 14% σε 
χλώριο. Ο χρόνος επαφής (αντίδρασης) των υδάτων εντός της δεξαµενής επαφής 
θα εξασφαλίζει γινόµενο υπολειµµατικού χλωρίου επί χρόνου επαφής Ct = 30 mg 
min/lt. Στο τέλος του χρόνου επαφής, τα επεξεργασµένα και χλωριωµένα ύδατα 
θα αντλούνται µέσω της υποβρύχιας αντλίας χλωριωµένων προς τελική διάθεση 
(δεξαµενή άρδευσης). 

 Ο χρόνος παραµονής των χλωριωµένων υδάτων εντός της δεξαµενής 
επαφής θα είναι 1 ώρα (60 λεπτά). Ο χρόνος έναρξης και παύσης λειτουργίας της 
αντλίας χλωριωµένων ρυθµίζεται µέσω του πίνακα ελέγχου και  φλοτέρ στάθµης. 
Ο µέγιστος χρόνος πλήρωσης  (αντλία καθαρών SBR) και εκκένωσης της 
δεξαµενής επαφής (αντλία χλωριωµένων) θα είναι 45 λεπτά.  

 Ο ενεργός όγκος της δεξαµενής επαφής θα είναι ίσος µε τον µέγιστο όγκο 
επεξεργασίας ανά κύκλο (batch) του SBR.  

 H δοσολογία του χλωρίου παραµένει σταθερή και ανάλογη µε το συνολικό 
όγκο των επεξεργασµένων υδάτων, την παροχή της αντλίας καθαρών του SBR, 
τον χρόνο παραµονής (επαφής) και από την επιθυµητή συγκέντρωση 
κολοβακτηριδίων στην εκροή. Η έκχυση του χλωρίου στην δεξαµενή επαφής θα 
γίνεται µέσω δοσοµετρικής αντλίας.  

 Η µέθοδος της σταθερής δοσολογίας αν και θεωρητικά υπολείπεται σε 
ακρίβεια, εξασφαλίζει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα, χωρίς ιδιαίτερες 
απαιτήσεις παρακολούθησης από τεχνικό προσωπικό. ∆εδοµένου της σταθερής 
παροχής τροφοδοσίας, της µικρής διακύµανσης του µικροβιακού φορτίου και των 
οξειδώσιµων συστατικών των επεξεργασµένων λυµάτων, του χαµηλού κόστους, 
της απλότητας και της µηχανικής αξιοπιστίας, η µέθοδος αυτή κρίνεται ως 
βέλτιστη. 

 Στην έξοδο της δεξαµενής επαφής θα εξασφαλίζεται συγκέντρωση του 
υπολειµµατικού χλωρίου >2,0 mg/lt. Ο έλεγχος θα γίνεται µε φορητό όργανο 
µέτρησης το οποίο θα δίνει πληροφορίες στο χειριστή για τη χειρονακτική 
ρύθµιση της παροχής χλωρίου. 

 Θα εγκατασταθεί µια προκατασκευασµένη πλαστική δεξαµενή 
χλωρίωσης/επαφής που θα εξασφαλίζει ενεργό όγκο ίσο µε τον όγκο 
επεξεργασίας (batch) του SBR και γινόµενο υπολειµµατικού χλωρίου επί χρόνου 
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επαφής Ct = 30 mg min/lt για ικανοποιητική αντίδραση των λυµάτων µε το χηµικό 
διάλυµα.   

Επί της οροφής της δεξαµενής χλωρίωσης θα υπάρχει άνοιγµα µε 
κάλυµµα, όπως περιγράφεται παραπάνω.  

 Το µέγιστο ωφέλιµο βάθος υγρού θα είναι 2,50m. 

6.3.4 Περίσσεια ιλύος και ∆ιαχείριση παραπροϊόντων  

 Η περίσσεια ενεργός ιλύς που παράγεται θα αντλείται σε συγκεκριµένα 
διαστήµατα προς τη δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος. Η λάσπη οδηγείται στη 
δεξαµενή µε τη συγκέντρωση στερεών TS που έχει κατά τη βάση καθίζησης, 
δηλαδή 8-10 gr/lt ή 1,0%. Μέσω περαιτέρω πάχυνσης µε βαρύτητα, θα 
επιτυγχάνεται µια συγκέντρωση περίπου 2%, δηλαδή µια µείωση όγκου ιλύος 
κατά 2 φορές.  Τα υπερκείµενα υγρά θα επιστρέφουν στη βιολογική βαθµίδα για 
νέα επεξεργασία. 

 Η δευτεροβάθµια περίσσεια ιλύς θα διοχετεύεται µε κατάλληλο αγωγό διά 
βαρύτητας ή µέσω αντλίας στις παρακείµενες υφιστάµενες κλίνες ξήρανσης για 
περαιτέρω στράγγιση των υγρών. Η χρήση των κλινών θα πρέπει να  
εναλλάσσεται κυκλικά κάθε 15-30 ηµέρες ανάλογα και µε την παροχευόµενη 
ποσότητα ιλύος. Η ιλύς µετά την ξήρανση θα πρέπει κατά διαστήµατα να 
αποµακρύνεται από τις κλίνες έτσι ώστε αυτές να συνεχίζουν να έχουν την ίδια 
ικανότητα. Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις κορεσµού των κλινών, η 
δευτεροβάθµια ιλύς θα αποµακρύνεται από τη µονάδα βιολογικού καθαρισµού µε 
τη βοήθεια κατάλληλου βυτιοφόρου οχήµατος λυµάτων. 

  6.4 Τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εξοπλισµού 

   6.4.1 Σύστηµα αερισµού αερόβιου αντιδραστήρα SBR 

 Η µονάδα θα διαθέτει έναν κύριο εγκατεστηµένο φυσητήρα για τον 
υποβρύχιο αερισµό της βιολογικής βαθµίδας SBR. Στη Μονάδα θα παραδοθεί και 
ένας ίδιος εφεδρικός φυσητήρας προς αποθήκευση, το κόστος του οποίου είναι 
ανοιγµένο στις τιµές του τιµολογίου.  

 Η προσθήκη του απαιτούµενου αέρα στο ανάµικτο υγρό πραγµατοποιείται 
µέσω του δικτύου υποβρύχιων διαχυτών τύπου µεµβράνης λεπτής φυσαλίδας, 
που τροφοδοτούνται από τον κύριο φυσητήρα. 

Κύριος φυσητήρας αερισµού SBR 

 Ο κύριος φυσητήρας είναι τύπου roots (λοβοειδής) χαµηλού θορύβου 
καθώς ο τύπος αυτός αποτελεί την πλέον αξιόπιστη διάταξη και χρησιµοποιείται 
ευρέως σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 

 Ο φυσητήρας θα διαθέτει αντικραδασµικό σχεδιασµό, θα φέρει φίλτρο 
αέρος, µανόµετρο και αυτόµατη βαλβίδα ανακούφισης, θα αποτελεί 
τυποποιηµένο προϊόν επώνυµου οίκου και θα φέρει απαραιτήτως σήµανση CE 
του κατασκευαστή.  
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 Ο φυσητήρας θα είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία και θα 
εξασφαλίζει επαρκή παροχή αέρα προς τους υποβρύχιους διαχύτες της ΜΒΚ.  

 Ο  φυσητήρας θα διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:   

 

Παροχή 
Αέρα 

σε Πίεση 
0,35 bar 

Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 

Τάση– 
Συχνότητα 

Στάθµη 
Θορύβου 

Μέγιστη 
πίεση 

Λειτουργίας 

(m3/h) (kW) V- Hz (dB) bar 

140 4,0 380 V – 50 Hz <70 0,5 

(τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου) 

 Ο κινητήρας του φυσητήρα θα είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία και 
αερόψυκτος. Ο παρεχόµενος αέρας θα εξασφαλίζεται µε ανακυκλοφορία 
τµήµατος αέρα της παροχής για καλύτερη ψύξη και µείωση θορύβου (<65dB). Η 
ένωση του κινητήρα µε το φυσητήρα θα είναι απευθείας (direct drive).  

 Ο φυσητήρας θα  είναι εγκατεστηµένος σε κατάλληλο ηχοµονωµένο 
φρεάτιο µε θυρίδες αερισµού, σε γειτονική θέση, εξωτερικά των δεξαµενών. Το 
επίπεδο θορύβου από τη λειτουργία των φυσητήρων, δε ξεπερνάει τα 70 dΒ, 
µετρούµενο 1,0 m από το φρεάτιο των φυσητήρων.  

Υποβρύχιοι διαχύτες 

 Η µεταφορά του απαιτούµενου αέρα στη µάζα των λυµάτων θα γίνεται µε 
κυκλικούς διαχυτές, ελαστικής µεµβράνης, τύπου λεπτής φυσαλίδας.  

 Οι υποβρύχιοι διαχύτες θα διαστασιολογηθούν ώστε η παροχή αέρα σε 
συνεχή λειτουργία τους να µην ξεπερνάει το 50% της µέγιστης επιτρεπόµενης 
παροχής αέρα που δίνεται από τον κατασκευαστή για συνεχή λειτουργία.  

 

∆ίκτυο αερισµού 

 Ο αέρας θα διανέµεται σε κλάδους από πλαστικό σωλήνα (PVC,PP,PE) 
τοποθετηµένους στον πυθµένα της δεξαµενής αερισµού, µέσω κεντρικού δικτύου 
σωληνώσεων τροφοδοσίας. Το δίκτυο µεταφοράς από τους φυσητήρες στο 
δίκτυο αερισµού θα κατασκευαστεί και αυτό από πλαστικό σωλήνα (PVC,PP,PE).  

 Η σύνδεση των φυσητήρων στο δίκτυο αερισµού θα γίνεται µέσω 
µεταλλικού ή ελαστικού σωλήνα κατάλληλου για την απαγωγή της θερµότητας.  

 Οι σωληνώσεις παροχής αέρα προς τους διαχύτες θα φέρουν βαλβίδα 
εξαέρωσης στο ανώτατο σηµείο κάθε αγωγού. Κάθε κλάδος αέρα θα µπορεί να 
αποµονωθεί µέσω βάνας. 
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  6.4.2 Αντλία εξαγωγής επεξεργασµένων υδάτων (καθαρών) 
SBR 

 Η αντλία εξαγωγής των επεξεργασµένων υδάτων θα περιλαµβάνεται εντός 
του θαλάµου SBR. Η αντλία θα είναι υποβρύχιου τύπου, κατάλληλη για λύµατα, 
µε σώµα χυτοσιδηρό ή inox  και θα βρίσκεται εγκατεστηµένη σε βάση έδρασης 
(pedestal).  

 Η αντλία θα αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν επώνυµου ευρωπαϊκού οίκου 
και θα φέρει απαραιτήτως σήµανση CE του κατασκευαστή.  

 Η αντλία θα διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

Παροχ
ή σε  
ΜΥΣ 
3m 

Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 

Τάση - 
Συχνότητα 

Στόµιο 
Τύπος 

πτερωτής  
Πέρασµα 
στερεών 

(m3/h)  (kW) V- Hz in  mm 

>30,0 0,75 380 V – 50 Hz 2’’ Vortex 40 

(τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου) 

 Η πτερωτή θα να είναι µη εµφρασσόµενη (non-clogging), τύπου vortex. Το 
ελεύθερο πέρασµα διαµέσου της πτερωτής και του υδραυλικού τµήµατος  της 
αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40mm. Η πτερωτή θα µπορεί να 
χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη 
υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα). 

 Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην 
υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της αντλίας. Ο 
κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών 
θερµοκρασίας µέχρι 40 ºC και κατ’ ελάχιστον 10 εκκινήσεις την ώρα. 

 H υποβρύχια αντλία θα φέρει κατάλληλου µεγέθους ανοξείδωτη αλυσίδα / 
συρµατόσχοινο προκειµένου να είναι εύκολη η ανύψωσή της. 

 Επί της οροφής της δεξαµενής θα υπάρχει άνοιγµα µε ανοιγόµενο 
πλαστικό κάλυµµα για την αποµάκρυνση της αντλίας ανύψωσης (ενδεικτικών 
διαστάσεων 0,60 Χ 0,60 m) . 

 Ο αγωγός κατάθλιψης της αντλίας θα είναι από πλαστικό PVC ή PP, 
κατάλληλης διατοµής. Οι αγωγοί θα στηρίζονται µε πλαστικά και ανοξείδωτα 
στηρίγµατα στα τοιχώµατα της δεξαµενής. 

  6.4.3 Αντλία εξαγωγής περίσσειας ιλύος SBR 

 Η αντλία εξαγωγής περίσσειας ιλύος θα περιλαµβάνεται εντός του 
θαλάµου SBR. Η αντλία θα είναι υποβρύχιου τύπου, κατάλληλη για λύµατα, µε 
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σώµα χυτοσιδηρό ή inox  και θα βρίσκεται εγκατεστηµένη σε βάση έδρασης 
(pedestal).  

 Η αντλία θα αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν επώνυµου ευρωπαϊκού οίκου 
και θα φέρει απαραιτήτως σήµανση CE του κατασκευαστή.  

 Η αντλία θα διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

Παροχή 
σε 

ΜΥΣ 
3m 

Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 

Τάση - 
Συχνότητα 

Στόµιο 
Τύπος 

πτερωτής 
Πέρασµα 
στερεών 

(m3/h) (kW) V- Hz in  mm 

>30,0 0,75 380 V – 50 Hz 2’’ Vortex 40 

(τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου) 

 Η πτερωτή θα να είναι µη εµφρασσόµενη (non-clogging), τύπου vortex. Το 
ελεύθερο πέρασµα διαµέσου της πτερωτής και του υδραυλικού τµήµατος  της 
αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40mm. Η πτερωτή θα µπορεί να 
χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη 
υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα). 

 Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην 
υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της αντλίας. Ο 
κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών 
θερµοκρασίας µέχρι 40 ºC και κατ’ ελάχιστον 10 εκκινήσεις την ώρα. 

 H υποβρύχια αντλία θα φέρει κατάλληλου µεγέθους ανοξείδωτη αλυσίδα / 
συρµατόσχοινο προκειµένου να είναι εύκολη η ανύψωσή της.  

 Επί της οροφής της δεξαµενής θα υπάρχει άνοιγµα µε κάλυµµα, όπως 
περιγράφεται παραπάνω.  

 Ο αγωγός κατάθλιψης της αντλίας θα είναι από πλαστικό PVC ή PP, 
κατάλληλης διατοµής. Οι αγωγοί θα στηρίζονται µε πλαστικά και ανοξείδωτα 
στηρίγµατα στα τοιχώµατα της δεξαµενής. 

  6.4.4 Αντλία ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού 

 Η ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού από την δεξαµενή SBR προς στη 
δεξαµενή απονιτροποίησης θα γίνεται µε κατάλληλη υποβρύχια αντλία που θα 
εξασφαλίζει παροχή εσωτερικής ανακυκλοφορίας µε µέγιστο λόγο 1:4. 

 Η αντλία ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού ιλύος θα περιλαµβάνεται εντός 
του θαλάµου SBR. Η αντλία θα είναι υποβρύχιου τύπου, κατάλληλη για λύµατα, 
µε σώµα χυτοσιδηρό ή inox  και θα βρίσκεται εγκατεστηµένη σε βάση έδρασης 
(pedestal).  

 Η αντλία θα αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν επώνυµου ευρωπαϊκού οίκου 
και θα φέρει απαραιτήτως σήµανση CE του κατασκευαστή.  
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 Η αντλία θα διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 

Παροχή 
σε 

ΜΥΣ 
3m 

Εγκατεστηµένη 
Ισχύς 

Τάση - 
Συχνότητα 

Στόµιο 
Τύπος 

πτερωτής 
Πέρασµα 
στερεών 

(m3/h) (kW) V- Hz in  mm 

>30,0 0,75 380 V – 50 Hz 2’’ Vortex 40 

(τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου) 

 Η πτερωτή θα να είναι µη εµφρασσόµενη (non-clogging), τύπου vortex. Το 
ελεύθερο πέρασµα διαµέσου της πτερωτής και του υδραυλικού τµήµατος  της 
αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40mm. Η πτερωτή θα µπορεί να 
χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη 
υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα νερά (λύµατα). 

 Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η αντλία να µην 
υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της αντλίας. Ο 
κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης ρευστών 
θερµοκρασίας µέχρι 40 ºC και κατ’ ελάχιστον 10 εκκινήσεις την ώρα. 

 H υποβρύχια αντλία θα φέρει κατάλληλου µεγέθους ανοξείδωτη αλυσίδα / 
συρµατόσχοινο προκειµένου να είναι εύκολη η ανύψωσή της  

 Επί της οροφής της δεξαµενής θα υπάρχει άνοιγµα µε κάλυµµα, 
όπως περιγράφεται παραπάνω.  

 Ο αγωγός κατάθλιψης της αντλίας θα είναι από πλαστικό PVC ή PP, 
κατάλληλης διατοµής. Οι αγωγοί θα στηρίζονται µε πλαστικά και ανοξείδωτα 
στηρίγµατα στα τοιχώµατα της δεξαµενής. 

  6.4.5 ∆οσοµετρική Αντλία Χλωρίωσης 

 Η δοσοµετρική αντλία θα είναι διαφραγµατικού τύπου, κατάλληλη για 
χηµικά, µε σώµα πλαστικό. Θα αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν επώνυµου 
ευρωπαϊκού οίκου και θα φέρει απαραιτήτως σήµανση CE του κατασκευαστή. Για 
την χλωρίωση των λυµάτων θα χρησιµοποιηθεί διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 
περιεκτικότητας 140 gr/lt σε ενεργό χλώριο.  

 Η προσθήκη του διαλύµατος NaOCl θα γίνεται στην είσοδο της δεξαµενής 
επαφής. Θα εγκατασταθεί δοσοµετρική αντλία κατάλληλης δυναµικότητας για την 
προσθήκη ενεργού χλωρίου συγκέντρωσης 8mg/t για την παροχή αιχµής.  

 Η δοσοµετρική αντλία χλωρίου τοποθετείται σε παρακείµενο κατάλληλο 
προκατασκευασµένο πίλαρ. 

 Το δοχείο χλωρίου θα εγκατασταθεί µέσα σε κατάλληλη λεκάνη για την 
συγκράτηση τυχόν διαρροών.  
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 Οι αγωγοί διακίνησης χηµικού θα είναι από ΡΕ ή PVC ή άλλο κατάλληλο 
πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα υδραυλικά εξαρτήµατα (βάνες κτλ.) θα 
είναι από το ίδιο υλικό.  

  6.4.6 Ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος και αυτοµατισµών 

 Ο ηλεκτρολογικός πίνακας ισχύος και αυτοµατισµών της µονάδας θα 
παραδοθεί τοποθετηµένος σε ασφαλιζόµενο πλαστικό ερµάριο εξωτερικού 
χώρου. Όλα τα εξαρτήµατα του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι επώνυµου 
ευρωπαϊκού οίκου, αντιπροσωπευόµενου επίσηµα στην Ελλάδα. 

 Η εκκίνηση και η παύση καθώς και ρύθµιση των ωρών λειτουργίας των 
φυσητήρων, και των αντλιών θα γίνεται µέσω κατάλληλου χρονοπρογράµµατος 
και PLC που θα βρίσκεται εγκατεστηµένο στον πίνακα της µονάδας. 

 Μέσω του ηλεκτρικού πίνακα θα παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατης ή 
χειροκίνητης λειτουργία του κάθε κινητήρα. 

 Η ένδειξη της στάθµης υγρού θα λαµβάνεται αυτόµατα µέσω 
φλοτεροδιακόπτη (εξωτερικού και όχι ενσωµατωµένου σε αντλία) 

 Ο ηλεκτρικός πινάκας θα φέρει σύστηµα θερµικής προστασίας όλων των 
τριφασικών κινητήρων της µονάδας (ή όπου δεν υπάρχει ενσωµατωµένη θερµική 
προστασία κινητήρα).  

 Ο πίνακας θα καλύπτει πλήρως τις σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ και θα 
περιλαµβάνει: 

• ∆ιακόπτες έναρξης / στάσης 

• Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας για όλους τους κινητήρες 

• Αυτόµατο διακόπτη ισχύος 

• ∆ιακόπτη επιλογής χειροκίνητης ή αυτόµατης λειτουργίας 

• Κεντρική ασφάλεια και ασφάλειες κινητήρων 

• Θερµικά προστασίας κινητήρων 

• Ωροµετρητή για την καταγραφή των αθροιστικών ωρών λειτουργίας του 
κάθε φυσητήρα. 

• Φαροσειρήνα ηχητικού συναγερµού σε περίπτωση βλάβης 

  6.4.7 Προκατασκευασµένα φρεάτια 

 Οι φυσητήρες και η δοσοµετρική αντλία θα εγκατασταθούν γειτονικά της 
µονάδας βιολογικού καθαρισµού (εξωτερικά της δεξαµενής), σε ειδικό στεγανό 
πλαστικό φρεάτιο-µηχανοστάσιο µε κατάλληλες θυρίδες αερισµού.  

  6.4.8 Φορητό όργανο µέτρησης οξυγόνου D.O.  

 Το φορητό όργανο θα αποτελείται από το µετρητή και το εµβαπτιζόµενο 
αισθητήριο µε την απαραίτητη καλωδίωση. Η µέτρηση του διαλυµένου οξυγόνου 
και θερµοκρασίας θα γίνεται σε ένα σηµείο της δεξαµενής αερισµού για να 
ρυθµίζεται η παροχή του οξυγόνου στα λύµατα. Το όργανο θα είναι φωτοµετρικού 
τύπου (οπτικής µέτρησης) για µεγαλύτερη αντοχή και πιο εύκολη συντήρηση. Η 
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µέτρηση επιτυγχάνεται µέσω ενός αισθητήρα φωτοβολίας ευαίσθητου στο 
οξυγόνο και το οποίο θα διεγείρεται από µια LED πηγή φωτός. Στην παρουσία 
διαλυµένου οξυγόνου το φωτοβόλο υλικό θα αντανακλά ένα φως. Η φωτοβολία 
του αισθητήρα θα είναι ανάλογη στην παρουσία διαλυµένου οξυγόνου. 

 Εύρος µέτρησης: 0-20 mg/l, µε αντιστάθµιση θερµοκρασίας. Το όργανο θα 
διαθέτει CE. 

 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COMPACT ΜΒΚ. 

 Λόγω της παρουσίας υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στον επιλεγµένο χώρο 
εγκατάστασης και της αδυναµίας για βαθιά εκσκαφή, η κάθε compact µονάδα θα 
εγκατασταθεί κατά ένα τµήµα του ύψους της υπόγεια και κατά το υπόλοιπο τµήµα 
της υπέργεια (µερική υπογειοποίηση). Η τροφοδοσία των λυµάτων θα γίνεται 
µέσω του αντλιοστασίου ανύψωσης που αποτελεί µέρος του αποχετευτικού 
δικτύου. 

 Μετά την τοποθέτηση και των δύο ΜΒΚ θα επικαλυφθούν έως την οροφή 
τους µε άµµο ή κοσκινισµένα χώµατα (επικάλυψη µε επιχωµάτωση) για 
παραλαβή των εσωτερικών υδροστατικών πιέσεων αλλά και για λόγους 
θερµοµόνωσης και προστασίας των βιολογικών διεργασιών από τις υψηλές 
θερµοκρασίες του θέρους και τις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα. Επίσης, για 
την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο άνω µέρος των ΜΒΚ, θα κατασκευαστούν 
κατάλληλες µεταλλικές κλίµακες µε κουπαστή, ελάχιστου πλάτους 1,20m, 
γαλβανισµένες ή µε αντιδιαβρωτική προστασία. Το κόστος των ανωτέρω 
κλιµάκων είναι ανοιγµένο και περιλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου.  

 Η έδραση των δεξαµενών θα γίνει σε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα 
C16/20 µε διπλό δοµικό πλέγµα Τ377 επαρκώς διαστασιολογηµένη για να 
αντέξουν τα φορτία των γεµάτων δεξαµενών σε χώρο που θα υποδείξει ή 
Μονάδα, πλησίον των εγκαταστάσεων του παλαιού βιολογικού σταθµού. 

 Οι φυσητήρες και οι δοσοµετρικές αντλίες της µονάδας 
τοποθετούνται σε παρακείµενα κατάλληλα προκατασκευασµένα φρεάτια και 
πίλαρ. Ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοµατισµού θα τοποθετηθεί σε 
παρακείµενο πίλαρ. 

Η ηλεκτρική παροχή των δύο νέων compact ΜΒΚ θα γίνει από τον 
υπάρχων ηλεκτρικό πίνακα του παλαιού βιολογικού καθαρισµού που καταργείται.  

Εντός του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα θα εγκατασταθούν δύο νέοι 
τετραπολικοί ραγοδιακόπτες 4Χ40Α, δύο τριπολικές µικροαυτόµατες ασφάλειες 
3Χ20Α (καµπύλης C) µε θερµοµαγνητική µονάδα προστασία και δύο διακόπτες 
διαφυγής έντασης (∆∆Ε) 4Χ40/30mA. 

Από τον κάθε νέο διακόπτη διαφυγής έντασης (∆∆Ε) 4Χ40/30mA θα 
αναχωρεί η παροχή για τον κάθε έναν νέο Βιολογικό Καθαρισµό µε καλώδιο 
E1VV-U 5G4 (ΝΥΥ 5Χ4mm2). Το καλώδιο θα οδεύει εντός κτιρίου επίτοιχα, επί 
µεταλλικής σχάρας ή πλαστικού καναλιού και εκτός κτιρίου αρχικά επίτοιχα εντός 
γαλβανισµένου µεταλλικού σωλήνα µέχρι την είσοδό του σε υπόγειο φρεάτιο. 
Από το φρεάτιο έξω από το κτίριο θα οδεύει υπόγεια εντός χάνδακα σε βάθος 
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0,70m µέχρι το τελικό φρεάτιο που θα βρίσκεται στον βιολογικό καθαρισµό, από 
όπου θα εξέρχεται  και θα οδεύει εντός γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα µέχρι την 
είσοδό του στον ηλεκτρικό πίνακα του βιολογικού καθαρισµού, όπου και θα 
συνδεθεί στην διάταξη άφιξης αυτού.  

  Όλες οι εργασίες σύνδεσης θα εκτελεστούν από εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό του αναδόχου και σύµφωνα µε τους διεθνείς και Ελληνικούς 
κανονισµούς (ΚΕΗΕ), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν µε µεταγενέστερες 
αποφάσεις αφού πρώτα ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 

Με το πέρας των εργασιών θα υλοποιηθούν όλες οι δοκιµές καλής 
λειτουργίας της ΜΒΚ.   

 

 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

  8.1 Εργασίες καθαρισµού και συντήρησης φρεατίων 

Στην 135 ΣΜ λόγω της µορφολογίας του εδάφους σε µερικά σηµεία του 
αποχετευτικού δικτύου της µονάδας χρησιµοποιούνται φρεάτια µε αντλίες 
ανύψωσης των λυµάτων στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Τα φρεάτιο αυτά 
βρίσκονται πλησίον του οικήµατος παλαιάς ΣΣΒ, του ΣΣΒ, του Υπόστεγου ΑΦΩΝ 
και του ∆ιοικητηρίου. Οι αντλίες είναι εκτός λειτουργίας για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα µε αποτέλεσµα τα φρεάτια να έχουν υπερχειλίσει και να είναι αδύνατη η 
προσέγγισή τους σε κάποια από αυτά. 

Για το λόγο αυτό αρχικά πρέπει να γίνει εξυγίανση των εδαφών 
περιµετρικά των φρεατίων µε διάστρωση αδρανών υλικών κατάλληλης 
διαβάθµισης ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση των φρεατίων. 

Κατόπιν θα γίνει άντληση των λυµάτων και πλύσιµο του φρεατίου µε 
πιεστικό µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar.. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
φθορά του σκυροδέµατος (µεγάλες ρωγµές, φωλιές) θα γίνει επισκευή µε 
επισκευαστικό κονίαµα. Τα φρεάτια µετά θα στεγανωθούν µε τσιµεντοειδές δύο 
συστατικών για αποφυγή διαρροών στον περιβάλλοντα χώρο και θα 
τοποθετηθούν νέες αντλίες για την ανύψωση των λυµάτων στον κεντρικό αγωγό 
αποχέτευσης. 

Στα παραπάνω φρεάτια καθώς και στο αντλιοστάσιο του παλαιού 
Βιολογικού Σταθµού, όπου χρειάζεται, θα τοποθετηθούν νέα καλύµµατα, λόγω 
φθοράς των παλαιών, από µορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10025, γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, στεγανά, πάχους 
τουλάχιστον 2 mm, µε εξωτερικό τελάρο στήριξης και περιµετρικό λάστιχο για 
καλύτερη στεγανοποίηση και αποφυγή των δυσάρεστων οσµών.  

  8.2 Αντικατάσταση αντλιών ανύψωσης  

Στα φρεάτιο πλησίον του οικήµατος παλαιάς ΣΣΒ, του ΣΣΒ, του 
Υπόστεγου ΑΦΩΝ και του ∆ιοικητηρίου καθώς και στο αντλιοστάσιο του παλαιού 
Βιολογικού Σταθµού, θα αντικατασταθούν οι αντλίες ανύψωσης. Οι αντλίες 
ανύψωσης θα είναι  υποβρύχιες, βαρέως τύπου, κατάλληλες για λύµατα, µε σώµα 
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χυτοσιδηρό. Η αντλία θα αποτελεί τυποποιηµένο προϊόν επώνυµου ευρωπαϊκού 
οίκου και θα φέρει απαραιτήτως σήµανση CE του κατασκευαστή.  

Η παροχή της κάθε αντλίας θα είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:  

 
Φρεάτιο Παροχή  

(m3/h)  
ΜΥΣ 
σε     
(m) 

Υδραυλικός 
Βαθµός 

Απόδοσης 

Περίσσεια 
Ισχύος στο 

ΣΛ 

Πέρασµα 
στερεών    

(mm) 
Οίκηµα 

παλαιάς ΣΣΒ 
 

>10 
 

12 
 

>30% 
 

>50% 
 

60 
 

ΣΣΒ-
Υπόστεγο 

ΑΦΩΝ-∆κτριο 

 
>15 

 
23 

 
>30% 

 
>50% 

 
60 

Αντλιοστάσιο 
βιολογικού 
σταθµού 

 
>15 

 
6 

 
>30% 

 
>50% 

 
60 

 (τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα αποδεικνύονται από τα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου) 

Ο αριθµός των στροφών της αντλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500 
RPM και ο συνολικός βαθµός απόδοσής της στο σηµείο λειτουργίας δεν θα είναι 
κατώτερος του 20 %. Για λόγους ασφαλείας, η αντλία θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να µπορεί να εκκινεί µέχρι και δεκαπέντε (15) φορές µέσα σε χρονικό 
διάστηµα µίας ώρας. 

Η αντλία θα πρέπει να είναι οµοαξονικά συζευγµένη µε κατακόρυφο 
ηλεκτρικό κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ελάχιστης ισχύος 1.0 kW, ικανό να 
λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. 

Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), µήκους 
δέκα (10) µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος 
θα είναι σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται 
από πέλµα επικάθισης από χυτοσίδηρο, το οποίο θα πακτώνεται στον πυθµένα 
της δεξαµενής. Η έξοδος του πέλµατος επικάθισης θα είναι τουλάχιστον 80 mm. 

  8.2.1 Σχεδιασµός της Αντλίας 

Η αντλία θα συνδέεται σταθερά στο πέλµα επικάθισης και θα ολισθαίνει 
πάνω σε δύο τουλάχιστον οδηγούς ράβδους, εκτεινόµενες από την κορυφή του 
αντλιοστασίου µέχρι το πέλµα επικάθισης της αντλίας. 

Η διάταξη εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην χρειάζεται 
είσοδος του προσωπικού στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο 
σηµείο επαφής µε το πέλµα επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω µηχανικά 
επεξεργασµένης µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. Στεγανότητα του πέλµατος 
επικάθισης µε στεγανοποιητικό δακτυλίδι, παρεµβύσµατα ή διάφραγµα, το οποίο 
πρέπει να αντικαθίσταται, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Κανένα τµήµα της αντλίας δεν 
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χρειάζεται στήριξη κατευθείαν στον πυθµένα της δεξαµενής, παρά µόνο στο 
πέλµα επικάθισης. 

8.2.2. Κατασκευή της Αντλίας 

Υλικά κατασκευής 

Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο (grey 
cast iron), προδιαγραφών ASTM A 48 CLASS 35B ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN 
1691 GG25, µε λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. 
Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
προδιαγραφών AISI 304 ή DIN 17440 x 5 CrNi 1810 ή καλύτερης ποιότητας. 
Όλες οι µεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό και 
δεν είναι από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή ορείχαλκο, θα πρέπει να προστατεύονται µε 
ειδική βαφή (Durasolid). Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται 
υδατοστεγανότητα, θα είναι µηχανικά κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε 
στεγανοποιητικούς δακτυλίους από Nitrile rubber ή Viton. H συναρµογή τους θα 
επιτυγχάνεται µε ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση των στεγανοποιητικών 
δακτυλίων, και στις τέσσερις πλευρές του αύλακά τους, χωρίς να απαιτείται ειδική 
ροπή στήριξης στους κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρµογή.  

Σύστηµα Ψύξης 

Οι κινητήρες θα είναι έτσι διαστασιολογηµένοι ώστε να ψύχονται επαρκώς 
από το περιβάλλον ή το αντλούµενο υγρό, χωρίς µανδύες ψύξης ή εξωτερικό 
σύστηµα ψύξης. 

Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου 

Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να 
εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιξη µε 
συγκεκριµένη ροπή στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα 
κυλινδρικό ελαστικό δακτύλιο, πλαισιωµένο από ροδέλες. Όλα µαζί θα είναι 
συναρµολογηµένα µε απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του 
καλωδίου και την εσωτερική διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του ελαστικού 
παρεµβύσµατος θα γίνεται µε τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα 
του καλωδίου. 

Κινητήρας 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου 
δροµέα, τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα 
είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα είναι µονωµένα (κλάσης F), 
ανθεκτικά στην υγρασία και σε θερµοκρασίες µέχρι 155ºC. Ο στάτορας θα έχει 
«ψεκαστεί» µε ρητίνη, προσδίδοντας υψηλότερη µόνωση, µε πολύ µικρότερο 
κίνδυνο δηµιουργίας φυσαλίδων αέρα. Ο στάτορας θα είναι τοποθετηµένος στο 
θάλαµο του κελύφους, αφού, προηγουµένως, το περίβληµα έχει θερµανθεί 
(συναρµογή σύσφιγξης). Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή 
λειτουργία άντλησης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40ºC και για δεκαπέντε (15) 
εκκινήσεις την ώρα. Θα διαθέτει θερµικούς διακόπτες ρυθµισµένους να ανοίγουν 
στους 140ºC και να κλείνουν στους 70ºC, θα είναι δε τοποθετηµένοι µέσα στα 
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τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα, ώστε να ελέγχουν τη θερµοκρασία κάθε 
φάσης του τυλίγµατος. Ο θάλαµος σύνδεσης θα περιέχει τον τερµατικό πίνακα και 
θα είναι ερµητικά αποµονωµένος από τον κινητήρα µε ένα ελαστοµερές Ο-ring. H 
σύνδεση των καλωδίων και των ακροδεκτών του στάτορα θα γίνεται µε κοχλιωτή 
σύνδεση σύσφιξης µόνιµα στερεωµένης πάνω στον τερµατικό πίνακα.  

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από 
τον ίδιο κατασκευαστή. Ο ενδιάµεσος συντελεστής εξυπηρέτησης (συνδυασµένο 
αποτέλεσµα τιµής τάσεως, συχνότητας και ειδικού βάρους) θα είναι τουλάχιστον 
1.15. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως της τάξης του 
+/- 10%. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για λειτουργία σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος έως 40ºC και σε πιθανή αύξηση θερµοκρασίας µέχρι 85ºC. Ο 
πίνακας του κινητήρα που θα παραδοθεί θα πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής 
καµπύλες λειτουργίας: Ροπής στρέψεως, ηλεκτρικής έντασης, συντελεστή ισχύος, 
βαθµού απόδοσης, απορροφούµενης ισχύος καθώς και ισχύος στον άξονα. 

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή 
χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύµφωνα µε τον κανόνα 
προστασίας IP68. Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα είναι αρκετή ώστε η 
αντλία να µην υπερφορτίζεται σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της 
αντλίας ενώ ταυτόχρονα να παρέχει περίσσεια ισχύος στο ΣΛ >50%. Το καλώδιο 
τροφοδοσίας θα περιλαµβάνει δύο επαφές 1.5mm2 για τον έλεγχο των θερµικών 
διακοπτών και αισθητήρες προστασίας. 

Μηχανική στεγανοποίηση 

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα εν σειρά µηχανικό σύστηµα 
στεγανότητας άξονα, αποτελούµενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήµατα 
στυπιοθλιπτών. 

Ο κάτω πρωτεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, µεταξύ του σαλίγκαρου της 
αντλίας και του ελαιοθαλάµου, θα περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόµενο 
δακτύλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραµίου (εύρος pH από 3 έως 14). 

Ο άνω δευτερεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, τοποθετηµένος µεταξύ του 
ελαιοθαλάµου και του χώρου του κινητήρα, θα περιέχει ένα στατικό δακτύλιο από 
κεραµικό και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του 
βολφραµίου (εύρος pH από 3 έως 14). Η επαφή των λειασµένων επιφανειών σε 
κάθε σηµείο στεγανότητας θα επιτυγχάνεται µε δικό του σύστηµα ελατηρίων. Οι 
στυπιοθλίπτες δεν θα απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση, ούτε η ικανότητα 
στεγανοποίησης θα εξαρτάται από τη διεύθυνση περιστροφής του άξονα. 

Επίσης το κάτω µέρος του ελαιοθαλάµου θα είναι εφοδιασµένο µε ειδική 
ελικοειδή διαµόρφωση (spiral groove), µε την οποία επιτυγχάνεται δραστική 
µείωση της φθοράς στο χώρο του εξωτερικού µηχανικού στυπιοθλίπτη, λόγω της 
δηµιουργούµενης ελικοειδούς κίνησης των αιωρούµενων στερεών στοιχείων του 
ρευστού. Τα στερεά σωµατίδια (άµµος, κλπ.), κατ’αυτόν τον τρόπο, 
αποµακρύνονται και έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής λειτουργίας της αντλίας, διότι, 
και αν ακόµη εισχωρήσει νερό στον ελαιοθάλαµο, η αντλία λειτουργεί χωρίς 
πρόβληµα, αφού δεν καταστρέφεται ο εσωτερικός στυπιοθλίπτης ελλείψει άµµου. 
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Άξονας αντλίας 

Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσµοι δεν θα 
γίνονται αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας αξόνων 
κατά AISI431 και δεν θα έρχεται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό (πλήρως 
στεγανοποιηµένος). Θα είναι δε ζυγοσταθµισµένος κατά ISO 1940 ή ανώτερο.  

Πτερωτή 

Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο Cast iron ASTM A-48 CLASS 30B ή 
GG25 κατά DIN, υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, τύπου vortex . 

Σαλίγκαρος αντλίας (Ατέρµων κοχλίας) 

Το περίβληµα θα αποτελείται από ένα µόνο τεµάχιο από γκρίζο 
χυτοσίδηρο (ASTM A-48 CLASS 35B) µη οµοκεντρικού τύπου µε διόδους 
(περάσµατα) λεία και αρκετά µεγάλα ώστε να περνούν στερεά. Ελάχιστο 
ελεύθερο πέρασµα στερεών: >60mm 

Προστασία  

Όλοι οι κινητήρες θα έχουν ενσωµατωµένους θερµικούς διακόπτες στο 
τύλιγµα κάθε φάσης, συνδεδεµένους σε σειρά. Οι θερµικοί διακόπτες θα ανοίγουν 
στους 140°C. 

  8.3 Εργασίες καθαρισµού και συντήρησης λιποσυλλέκτη 

Στο λιποσυλλέκτη της Λέσχης της Μονάδος θα γίνει άντληση των λυµάτων 
και πλύσιµο µε ειδικά ισχυρά αλκαλικά υγρά υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά 
συστατικά για τη διάλυση και αποµάκρυνση των λαδιών και λιπών. Τα υγρά 
καθαρισµού θα είναι βιοδιασπώµενα και οικεία µε το περιβάλλον. Κατόπιν θα 
αποκατασταθούν τυχόν φθορές στα τοιχώµατα του λιποσυλλέκτη µε 
επισκευαστικό κονίαµα και θα στεγανωθεί µε τσιµεντοειδές δύο συστατικών για 
αποφυγή διαρροών στον περιβάλλον χώρο. 

Στο λιποσυλλέκτη ακόµη θα τοποθετηθούν νέα καλύµµατα, λόγω φθοράς 
των παλαιών, από µορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, 
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, στεγανά, πάχους 
τουλάχιστον 2 mm, µε εξωτερικό τελάρο στήριξης και περιµετρικό λάστιχο για 
καλύτερη στεγανοποίηση και αποφυγή των δυσάρεστων οσµών. Τα νέα  
καλύµµατα θα αντικαταστήσουν όλα τα παλαιά και φθαρµένα σε όλη την 
επιφάνεια του λιποσυλλέκτη θα έχουν διαστάσεις σε µέτρα 1,30Χ 1,00 και θα είναι 
συνολικής επιφάνειας 12m2  περίπου.  

 9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αντικατάστασης των αντλιών 
και καθαρισµού και την αποκατάσταση των λειτουργικών προβληµάτων του 
υπάρχοντος δικτύου, θα γίνει αντικατάσταση των σωλήνων αποχέτευσης µε 
νέους σωλήνες PVC διατοµής Φ 200 σε τµήµα του υπάρχοντος αποχετευτικού 
δικτύου της Μονάδος στην περιοχή της Λέσχης, εφόσον διαπιστωθεί ότι 
απαιτείται λόγω διαρροών, εµφράξεων κτλ. 
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   Αρχικά, θα γίνει εκσκαφή στις θέσεις που θα υποδείξει η Μονάδα και θα 
αντικατασταθεί ο σωλήνας στο τµήµα του δικτύου που παρουσιάζεται διαρροή ή 
έµφραξη µε νέο αγωγό Φ200. Τα χείλη της εκσκαφής θα επιδιωχθεί να γίνουν 
κεκλιµένα προς αποφυγή κατολίσθησης του πρανούς.  

Μετά την τοποθέτηση των αγωγών το όρυγµα πληρούται µε άµµο καλής 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης µέχρι ύψους D/2 περίπου. Η άµµος ωθείται µε 
εργαλεία χειρός ούτως ώστε να περιβάλλει ικανοποιητικά το κάτω κέλυφος του 
αγωγού ( πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού) και στην συνέχεια συµπυκνώνεται 
µε ελαφρούς δονητικούς συµπυκνωτές (κοπανοφόρους) µε στελέχη 
στρογγυλεµένα για να µην τραυµατίζουν τον αγωγό. Η διάστρωση θα γίνεται 
σταδιακά και από  τις δυο µεριές του σωλήνα ώστε να αποφευχθεί ασύµµετρη 
φόρτιση ή και µετακινήσεις του αγωγού.  Μετά την διάστρωση αυτή επιχώνεται το 
όρυγµα σε ύψος 30 cm πάνω από την στέψη των σωλήνων µε το ίδιο 
λεπτόκοκκο υλικό. 

Η στρώση αυτή κατ’ αρχήν καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα του αγωγού 
ενώ αφήνει ελεύθερη την περιοχή των συνδέσεων, διαστρώνεται µε ιδιαίτερη 
προσοχή, και καταβάλλεται προσπάθεια ούτως ώστε να µην συµπυκνωθεί η 
πάνω από τον σωλήνα επιφάνεια.  Μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών 
στεγανότητας συµπληρώνεται ο εγκιβωτισµός του αγωγού µε άµµο στις θέσεις 
των συνδέσεων. Κατά την φάση αυτή η στρώση εγκιβωτισµού συµπυκνώνεται µε 
χρήση δονητικής πλάκας. Ακολουθεί η επανεπίχωση του ορύγµατος µε 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µέχρι την στάθµη του οδοστρώµατος σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση Αποµένοντος 
Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων».  

 10. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

  10.1  Γενικά 

Η αναµενόµενη ποσότητα των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων για 
άρδευση προεκτιµάται ότι θα έχει ηµερήσια παροχή για 500ΜΙΠ περίπου 75m3 
ανά ηµέρα και θα διατεθεί σε χώρο πλησίον του βιολογικού καθαρισµού, όπως 
έχει ενδεικτικά αποτυπωθεί στο Σχέδιο ∆-2. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει πρόταση 
για τον ακριβή προσδιορισµό του χώρου διάθεσης, του υπέργειου δικτύου 
διάθεσης από σωλήνες PE Φ32mm (οι κλάδοι του οποίου θα απέχουν σε 
αποστάσεις που θα επιτρέπουν την κίνηση οχηµάτων µεταξύ αυτών), της 
διάταξης των θάµνων (ΑΤ 22-Υ) και των τυχόν απαιτούµενων εκτάσεων-ζωνών 
που θα πρέπει να καθοριστούν πέριξ της περιοχής διάθεσης για την προστασία 
των υδάτινων πόρων της περιοχής, λαµβάνοντας υπόψη -και µεταξύ των άλλων- 
τις θέσεις των υδρευτικών γεωτρήσεων της Μονάδος, όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί. Τα παραπάνω στοιχεία θα προκύψουν µετά από συνεννόηση µε την 
Επίβλεψη και την Μονάδα. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τα παραπάνω δεν 
τιµολογείται ιδιαίτερα αλλά είναι ανοιγµένη στις τιµές του Τιµολογίου της 
παρούσας µελέτης. 

10.2 Αρδευόµενη – ∆ιαθέσιµη εδαφική έκταση 
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Για να λειτουργήσει αποδοτικά και µακροχρόνια το εδαφικό σύστηµα, 
πρέπει να γίνεται η διάθεση των αποβλήτων ύστερα από την απαραίτητη 
επεξεργασία περιοδικά και µε διαστήµατα ανάπαυσης ώστε να εξασφαλίζεται: 

• Απορρόφηση του υδραυλικού φορτίου 

• Οξείδωση των οργανικών ουσιών αερόβια 

• Ενσωµάτωση των αιωρούµενων στερεών στο έδαφος χωρίς 
φράξιµο των πόρων 

• Αφοµοίωση των θρεπτικών υλικών από τα φυτά 

• Ισορροπία των αλάτων του Νa + έναντι του Ca και Mg 

• Επιτρεπτή συγκέντρωση ανόργανων συστατικών 

• Αποδεκτές συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος 

Στο υπό µελέτη έργο θα γίνει άρδευση ποωδών θάµνων. Η διαθέσιµη 
έκταση για άρδευση των δένδρων και θάµνων υπολογίζεται περίπου σε 25.000-
30.000 m2.  

Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά την δεξαµενή καθαρών καταθλίβονται µε 
τη βοήθεια δύο βυθιζόµενων αντλιών, µε ενσωµατωµένο φλοτέρ, προς τις 
εκτάσεις άρδευσης, µέσω ενός συλλέκτη. Από το συλλέκτη ξεκινούν οι γραµµές 
άρδευσης, που διαθέτουν αντίστοιχες βάνες ελέγχου, µε διάτρητους σωλήνες 
πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας (LDPE) διαµέτρου 32 mm που διανέµουν το 
νερό για την άρδευση των ποωδών θάµνων (ΑΤ 17-Υ).  

  10.3 Υδατικό ισοζύγιο – Ισοζύγιο θρεπτικών 

Η µέγιστη υδραυλική φόρτιση για διάφορα είδη καλλιεργειών ή φυτών, 
στην περίπτωση που ο επιλεγόµενος τρόπος επιφανειακής διάθεσης είναι είτε 
αυτός της άρδευσης, είτε της ταχύρρυθµης άρδευσης δίνεται παρακάτω (Federal 
Agricultural Organization):  

• ∆ενδρώδης καλλιέργεια: 250-240m3/στρέµµα * έτος, είτε 1,7-3 
m3/στρέµα * ηµέρα 

• Πόες-Θάµνοι-καλλωπιστικά: 600-1000m3/στρέµµα * έτος, είτε  3-5,5 
m3/στρέµα * ηµέρα 

Προκύπτει ότι για την διάθεση της συνολικής ηµερήσιας  παροχής των 
75m3/day (500ΜΙΠ) απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια αρδευόµενης έκτασης: 

• 75m3/ ηµέρα / 5,5 m3/στρέµα * ηµέρα = 13,6 στρέµµατα 

Αντίστοιχα η µέγιστη επιφάνεια αρδευόµενης έκτασης είναι: 

• 75m3/ ηµέρα / 3,0 m3/στρέµα * ηµέρα = 25,0 στρέµµατα 

Η διαθέσιµη έκταση για άρδευση δένδρων και θάµνων εκτιµάται µεταξύ  
14-25 στρεµµάτων εποµένως καλύπτει την οδηγία. 
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  10.4 Ισοζύγιο οργανικού φορτίου 

Το οργανικό φορτίο των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων είναι χαµηλό 
(< 25 mg/L BOD). Γενικά, η οργανική φόρτιση πρέπει να είναι µικρότερη από 130 
kg BOD5/ha/d.  Για καλά αποστραγγιζόµενα εδάφη, εκτιµάται ότι η µέγιστη 
επιτρεπόµενη οργανική φόρτιση σε όρους BOD5 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 
kg BOD5/m2 /έτος. 

Θεωρώντας ότι η συγκέντρωση εξόδου (δυσµενέστερη παραδοχή) µπορεί 
να ανέρχεται σε 25 mg/l, η ηµερήσια έξοδος είναι 25 mg/L BOD * 75m3/day  = 
1,875 kg BOD/day και ετήσια έξοδος BOD ανέρχεται σε 684kg, που σηµαίνει ότι η 
οργανική φόρτιση σε όρους BOD θα ανέρχεται σε 0,045 kg BOD5/m2/yr και δεν 
θα δηµιουργήσει πρόβληµα οργανικής φόρτισης. 

Οι συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων και βαρέων µετάλλων είναι επίσης 
αµελητέες και ως εκ τούτου δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό των 
απαιτούµενων εκτάσεων για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω για την οργανική φόρτιση του εδάφους 
και για το BOD5 και τα αιωρούµενα στερεά που κατακρατούνται κατά τη διήθηση 
στο έδαφος προκύπτει ότι αυτά αποδοµούνται και καταναλώνονται από 
βακτηρίδια του εδάφους.    

10.5 Μέτρα, περιορισµοί & παρακολούθηση λειτουργίας 
εγκαταστάσεων 

   10.5.1 Έλεγχος στο χώρο διάθεσης εκροής  

Εντός του χώρου διάθεσης θα πρέπει να παρακολουθείται τόσο η 
κατάσταση του αρδευτικού δικτύου για την οµαλή του λειτουργία, όσο και η 
ανάπτυξη και υγεία των φυτών, ώστε να εκτελούν το ρόλο τους επιτυχηµένα. 

Το δίκτυο άρδευσης θα είναι αυτόµατο και θα διαθέτει κατάλληλους 
σταλλάκτες για την τελική διάθεση, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των 
χειριστών µε τα επεξεργασµένα λύµατα.  

10.5.2 Μέτρα του φορέα λειτουργίας 

Ο ανάδοχος του έργου µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών και την 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και µέχρι την διοικητική παραλαβή για χρήση 
του έργου και η Μονάδα µετά την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου θα 
πρέπει να τηρούν τα εξής µέτρα: 

α. Να προβαίνει στην ελάχιστη απαιτούµενη συχνότητα δειγµατοληψιών 
και αναλύσεων των προς επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών 
αποβλήτων. 

β. Να καταγράφει τα αποτελέσµατα των αναλύσεων από τις 
δειγµατοληψίες σε σελιδοµετρηµένο βιβλίο και να καταχωρεί σε αυτό τυχόν 
συµβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις ενέργειες που 
έγιναν για την επαναφορά του συστήµατος σε κανονική λειτουργία. 
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 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση των νέων ΜΒΚ θα 
περιλαµβάνει κι όλες τις εργασίες για το άδειασµα των φρεατίων, τον έλεγχο και 
την αποκατάσταση τυχόν φθορών των φρεατίων καθώς και όλων των υλικών  
που θα χρησιµοποιηθούν για να παραδοθούν όλα τα παραπάνω συστήµατα 
λειτουργικά. Επιπλέον θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες αποξήλωσης που 
απαιτούνται για την τοποθέτηση των νέων εξαρτηµάτων, των αντλιών, τις 
συνδέσεις µε τα εξαρτήµατα και τις σωληνώσεις, τις ηλεκτρικές εργασίες 
σύνδεσης των εξαρτηµάτων µε καλώδια και γενικά ότι είναι αναγκαίο για τη 
σωστή λειτουργία των αντλιών ανύψωσης και γενικά του βιολογικού σταθµού. 
Ακόµη, µετά το πέρας των εργασιών, θα γίνει έλεγχος και δοκιµαστική λειτουργία 
της µονάδας µε νερό και κατόπιν µε λύµατα. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις 
υποχρεώσεις που ακολουθούν δεν τιµολογούνται ιδιαίτερα αλλά είναι ανοιγµένη 
στις τιµές του Τιµολογίου της παρούσας µελέτης. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος:                                                                 

      α. Να παραδώσει όλο το έργο εγκατάστασης των νέων ΜΒΚ σε πλήρη 
λειτουργική κατάσταση και να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία και συντήρησή 
του εντός του χρόνου εγγύησης του έργου (15 µήνες µετά την έκδοση της 
βεβαίωσης περάτωσης του έργου). 

      β. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό τεχνικής ειδικότητας της Μονάδας 
(135ΣΜ), το οποίο θα προταθεί από αυτήν (ειδικοτήτων Εγκαταστάσεων και 
Ηλεκτρολόγων) για τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρηση καθώς και για τη 
διάγνωση βλαβών και προγραµµατισµού του PLC (αναλόγως των 
αποτελεσµάτων των δειγµατοληψιών του επεξεργασµένου ύδατος). Η εν λόγω 
εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µε την διοικητική παραλαβή για 
χρήση του έργου. Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό θα υποβάλλει το πρόγραµµα 
εκπαίδευσης και το εγχειρίδιο εκπαίδευσης (δηλαδή τα εγχειρίδια χρήσης, 
λειτουργίας και συντήρησης) στη Μονάδα (135ΣΜ) και στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, ενώ µε µέριµνα της τελευταίας τα παραπάνω στοιχεία θα 
κοινοποιηθούν και στην Προϊσταµένη Αρχή του έργου. Μετά την ολοκλήρωση της 
εν λόγω εκπαίδευσης, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί 
από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα µηχανικό, τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τους 
συµµετέχοντες στην εκπαίδευση. 

  γ. Να αποµακρύνει όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από τις 
εργασίες του έργου. 

      δ. Να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τις γραπτές εγγυήσεις από τους 
κατασκευαστές-προµηθευτές για όλο τον παραπάνω εξοπλισµό, των αντλιών και 
των µονάδων βιολογικού καθαρισµού. 

      ε. Να εφαρµόσει όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τη 
Νοµοθεσία (αναφέρονται στο ΣΑΥ) και να τηρήσει το συνηµµένο σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
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 στ. Να εκπονήσει και να παραδώσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στην 
Ελληνική γλώσσα πλήρη εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης όλου του 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού και υλικών του έργου (ΜΒΚ, PLC, αντλιών, 
χλωριωτών κτλ) καθώς και πρόγραµµα δειγµατοληψιών επεξεργασµένου ύδατος, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 ζ.  Να προβεί πριν την εκτέλεση των εργασιών, και το αργότερο εντός ενός 
(1) µήνα από την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης στον 
προσδιορισµό του συνόλου των τεχνικών χαρακτηριστικών-στοιχείων του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού,  υλικών κτλ τόσο των ΜΒΚ όσο και των 
λοιπών εγκαταστάσεων του έργου, λαµβάνοντας υπόψη όλων των στοιχείων της 
υφιστάµενης µελέτης. 

 η. Να προβεί, σε συνεργασία µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τη 
Μονάδα (135ΣΜ), στον πλήρη προγραµµατισµό των PLC. Η Μονάδα θα 
καθορίσει υπεύθυνο προσωπικό για την υλοποίηση του παραπάνω 
προγράµµατος δειγµατοληψιών µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση του 
έργου. 

θ. Να αναρτήσει στο χώρο διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων 
κατάλληλη σήµανση που να απεικονίζει κρουνό βρύσης επισηµασµένο µε το 
σύµβολο «Χ» και ευανάγνωστα η φράση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ − ΜΗ 
ΠΟΣΙΜΟ» στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή όσων 
προσεγγίζουν τους χώρους αυτούς. Η στερέωση των παραπάνω πινακίδων 
σήµανσης θα γίνει επί γαλβανισµένων σωλήνων Φ2in, µήκους 1,50m περίπου 
άνωθεν της φυσικής στάθµης του εδάφους, που θα φέρουν ελαστικό κάλυµµα στο 
άνω µέρος. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν µε έµπηξη βάθους 20-30cm ή εάν αυτό 
δεν είναι δυνατόν µε την κατασκευή µικρού σκάµµατος, διαστάσεων 
0,30Χ0,30Χ0,30m (ΠλάτοςΧΜήκοςΧΒάθος) και σκυροδέτηση µε C16/20. Οι 
πινακίδες θα τοποθετηθούν περιµετρικά του χώρου διάθεσης των 
επεξεργασµένων υδάτων, µε σκοπό την οριοθέτηση αυτής, σε αποστάσεις 20-
30m µεταξύ τους. Ιδιαίτερα, και σύµφωνα µε το  ΑΤ 12-Υ, αποζηµιώνεται το 
σκυρόδεµα ποιότητας C16/20.  

 12. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το απασχολούµενο προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο µε τα απαιτούµενα 
Μ.Α.Π. Θα γίνει εφαρµογή από τον ανάδοχο του Σ.Α.Υ. Το προσωπικό του 
Αναδόχου θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους λοιπούς κανονισµούς ασφαλείας 
της Μονάδας. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
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Αθανάσιος Βαλάσης 
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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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 ∆ηµοπράτησης. 

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 

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
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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, περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς 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 ∆ηµόσιο 

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

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

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

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

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

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

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

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 
δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  
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(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx 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: 

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

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

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

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

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης 
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες 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. 
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1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για 
την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, 
καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες 
µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των 
παραπάνω εργασιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Νοµικής υποστήριξης  
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(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

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

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται 
στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, 
ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους 
σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο 
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής 
διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται 
στο παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως 
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
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(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της 
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 
µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 
mm, µε βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις 
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί 
µε απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να 
αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται 
σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 
[*] παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν 
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα 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  

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 
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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). 
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ΑΡΘΡΟ 1-Υ (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 3.10.01.01 ΣΧ) 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6081.1) 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 

περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  

οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 

µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα 

θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην 

τιµή µονάδας του παρόντος 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 δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους. 

Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο 

εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 

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

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

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
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ΕΥΡΩ:  ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                           6.90 

 
ΑΡΘΡΟ 2-Υ (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 3.10.02.01ΣΧ) 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6081.1) 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, 

περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  

οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 

µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. Η 

κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα 

γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή 

µονάδας του παρόντος 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 δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους.  

Οι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο 

εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου.  

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

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

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.   

Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
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αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ:  ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ                                                             10,10        

  

ΑΡΘΡΟ 3-Υ  (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 3.17) 

( Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6054) 

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

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

µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων’’. 

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

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

ορύγµατος (άλλως επιµετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες 

σποραδικές αντιστηρίξεις. 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 

m2 παρειών ορύγµατος.  

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

δεν συνυπολογίζονται). 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 

ΕΥΡΩ :   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                     4,50 

 

ΑΡΘΡΟ 4-Υ ( ΝΕΤ-Υ∆Ρ 3.18.01 )     

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6055) 

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες. Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 

έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισµού (αεροσφυρών ή 

υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ  02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων’’. 

Συµπεριλαµβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η µεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις.  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 

m2 παρειών ορύγµατος.                     

Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές 
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δεν συνυπολογίζονται). 

Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 

ΕΥΡΩ :   ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ                                                       28,20 

 

ΑΡΘΡΟ 5-Υ (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 4.09)   

(Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-4521Β)       

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι: 

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

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

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm 

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν 

θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.  

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων 

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

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

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

του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών.   

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και 

των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους 

εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιµολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος. 

ΕΥΡΩ :   ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                                                   18,50 
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 ΑΡΘΡΟ 6-Υ (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 4.10)   

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6804       

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει 

αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε 

χρήση των τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν 

εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής 

υφής, χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής 

επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"     

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :      

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών 

επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα      

β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 

υποστρώµατος, στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος 

(µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού)         

γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 

κυβολίθων, λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 

διαµορφώσεις (εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως 

προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης 

αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για 

την χάραξη της ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την 

επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς 

επίστρωσης πεζοδροµίου  

ΕΥΡΩ :   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                            25,80 

 

ΑΡΘΡΟ 7-Υ (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 4.11) ΣΧ  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6804       

Αποκατάσταση πεζοδροµίου και ασφαλτικών οδοστρωµάτων  από σκυρόδεµα, 

ελαφρώς οπλισµένο, πάχους 10-15cm, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 

υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15. 
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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 τοποθέτηση πλέγµατος Τ131. 

ε. 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).   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα.  

 ΕΥΡΩ:  ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ                              10,30 

     

ΑΡΘΡΟ 8-Υ (Υ∆Ρ- 5.03)   

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6066)       

Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συµπύκνωσης.  Επίχωση πάσης φύσεως ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών που 

έχουν προσκοµισθεί επί τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης, µε χρήση 

µηχανικών µέσων. Περιλαµβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά 

συµπύκνωση µε διελεύσεις του µηχανήµατος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή 

χρήση συµπυκνωτή εδαφών και η διαµόρφωση και εξοµάλυνση της τελικής 

επιφάνειας. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρωµένου όγκου ορύγµατος. 

ΕΥΡΩ :   ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ                                           0,41 

 

ΆΡΘΡΟ 9-Υ  (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 5.04) 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6067)       

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη 

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

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

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

''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν 
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αποτεθεί ή προσκοµισθεί, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά 

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

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

συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να 

επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση 

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

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

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

ΕΥΡΩ :   ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ                               1,55 

 

ΑΡΘΡΟ 10-Υ  (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 5.05.01)   

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6068) 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 

λατοµείου. Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην 

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

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

ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 

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

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

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

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

πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που 

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

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor 

Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 

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

πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 

ΕΥΡΩ:  ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                 14,80 

 

ΑΡΘΡΟ 11-Υ (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 5.07 ΣΧ)  

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6069)                     

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
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λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων''.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 

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

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

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

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

προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών). 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης 

ΕΥΡΩ:  ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                 13,70 

 

ΑΡΘΡΟ 12-Υ ( ΝΕΤ-Υ∆Ρ 9.10.04ΣΧ) 

(Κωδικός Αναθεώρησης  Υ∆Ρ-6327) 

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος.  

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

σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

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

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

τις απαιτήσεις της Μελέτης.   

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών δεν επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα 

οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ.  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.  
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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. ∆εν 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 Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 

φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες 

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

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

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

01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  

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

01-01-05-00:  ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00:  Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.    
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 

µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.   

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 .  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:   ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                     83,00 

   

ΑΡΘΡΟ 13-Υ  (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 9.26)   

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-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 µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 

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

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

των οπλισµών.   

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

πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµιά περίπτωση 

δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 
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Ονοµ. 
διάµετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm

2
) 

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:  

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ. 

    β) Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

    γ) 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. 

    δ) Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας.  

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

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

στ) Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 

σύµφωνα µε την µελέτη. 

ΕΥΡΩ:   ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ                                                 0,98 
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ΑΡΘΡΟ 14-Υ  (ΝΕΤ-Ο∆Ο Β-48ΣΧ) 

(Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2672) 

Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα. Κατασκευή πλαισίων, καλυµµάτων, εσχαρών, 

αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών εξαρτηµάτων φρεατίων, σύµφωνα µε την 

µελέτη, από µορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, γαλβανισµένα εν 

θερµώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

α. η αποξήλωση των παλαιών καλυµµάτων  

β. η προµήθεια των απαιτουµένων διατοµών µορφοχάλυβα και η διαµόρφωσή τους 

σύµφωνα µε τα σχέδια (κοπές, λοξοτµήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε 

εγκατάσταση εξοπλισµένη µε τις απαιτούµενες εργαλειοµηχανές 

γ. το θερµό γαλβάνισµα της έτοιµης κατασκευής  

δ. τα απαιτούµενα εξαρτήµατα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), 

όλα γαλβανισµένα εν θερµώ 

ε. η µεταφορά των ετοίµων γαλβανισµένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης 

στ. η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεµα για την πάκτωση των 

γαλβανισµένων στοιχείων 

ζ. η παρασκευή και εφαρµογή τσιµεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των 

στοιχείων 

η. η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισµένων στοιχείων στις προβλεπόµενες 

από την µελέτη θέσεις και στάθµες 

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται και οι οπλισµοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων 

πρόσβασης µε τα ακρόβαθρα.  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο γαλβανισµένων σιδηρών εξαρτηµάτων πλήρως τοποθετηµένων. 

ΕΥΡΩ:  ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                      2,80 

 

ΑΡΘΡΟ 15-Υ (ΝΕΤ-Υ∆Ρ 12.10.04 ΣΧ) 

(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6711.2)  

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 "∆ίκτυα 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 
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Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 

ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

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

πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και 

της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

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

σύνδεση των σωλήνων. 

γ.Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

δ. Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (µούφες σύνδεσης, γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από 

PVC ή χυτοσίδηρο   

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση 

του ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 

Τιµή ενός µέτρου (m) 

ΕΥΡΩ:   ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                            13,00 

 

ΑΡΘΡΟ 16-Υ ( ΑΤΗΕ 8218.1ΣΧ)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 

Εγκατάσταση προκατασκευασµένης compact µονάδας βιολογικού καθαρισµού (ΜΒΚ) 

αστικών λυµάτων. Η ΜΒΚ θα παραδοθεί έτοιµη προς τοποθέτηση µε όλα τα 

ηλεκτροµηχανολογικά της µέρη προεγκατεστηµένα.  

Η λειτουργία της ΜΒΚ θα βασίζεται στη µέθοδο της ενεργού ιλύος τύπου SBR και η 

δυναµικότητα της θα αντιστοιχεί σε φορτίο λυµάτων 250 Μονάδων Ισοδύναµου 

Πληθυσµού (Μ.Ι.Π.).  
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Το σώµα της δεξαµενής θα έχει σχήµα ορθογωνικό, θα είναι κατασκευασµένο από 

πάνελ ενισχυµένου πολυπροπυλενίου πάχους 80mm, κατάλληλο για υπόγεια 

τοποθέτηση και θα φέρει κατάλληλες ενισχύσεις ώστε να εξασφαλίζεται η στατική 

επάρκεια από εξωτερικές φορτίσεις χωµάτων, µετά την περιµετρική επικάλυψη µε 

άµµο ή χώµα στο χώρο εγκατάστασης.  

Η µονάδα θα διαθέτει κατάλληλες ανθρωποθυρίδες επίσκεψης και ελέγχου στην 

οροφή της που επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση και εργασία του χειριστή.  

Θα περιλαµβάνει: α) Θάλαµο πρωτοβάθµιας καθίζησης και περίσσειας λάσπης β) 

Θάλαµο αερόβιου αντιδραστήρα SBR γ) Βαθµίδα απολύµανσης- χλωρίωσης. 

δ) Ανεξάρτητη δεξαµενή καθαρών µε δύο αντλίες άρδευσης µε φλοτέρ. 

 Οι φυσητήρες, η δοσοµετρική αντλία και ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και 

αυτοµατισµού της µονάδας θα τοποθετηθούν γειτονικά της µονάδας βιολογικού 

καθαρισµού σε ειδικό στεγανό πλαστικό φρεάτιο και pillar µε κατάλληλες θυρίδες 

αερισµού. 

∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, προσκόµιση και εγκατάσταση όλων των πιο πάνω 

κυρίων και βοηθητικών υλικών µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία για 

την σύνδεση µε το αντλιοστάσιο ανύψωσης του αποχετευτικού δικτύου (σωλήνες, 

συλλέκτης, βάνες) και τον ηλεκτρικό πίνακα (ραγοδιακόπτες, ασφάλειες, διακόπτες 

διαφυγής, καλώδια παροχής ρεύµατος), την  ρύθµιση, παράδοση της όλης 

εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία, συντήρηση και εξασφάλιση σωστής 

λειτουργίας για το χρόνο εγγύησης και εκπαίδευση του προσωπικού της µονάδας στο  

συστηµατικό έλεγχο και την προληπτική συντήρηση της ΜΒΚ καθώς και στην 

καταγραφή των αποτελεσµάτων και των επεµβάσεων σε ειδικά φύλλα ελέγχου. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου: 

Η εκσκαφή θεµελίων για τη µερική υπογειοποίηση της ΜΒΚ, η επικάλυψη µε 

επιχωµάτωση έως την οροφή της µε άµµο ή κοσκινισµένα χώµατα και η κατασκευή 

της πλάκας από οπλισµένο σκυρόδεµα για την  έδρασή της.  

Κατά τα λοιπά, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Τιµή ενός τεµ.  

ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ                                  61.000,00 
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ΑΡΘΡΟ 17-Υ ( ΠΡΣ Η1.1.4ΣΧ)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8) 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) διατοµής Φ32 mm. Στην τιµή 

µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, του συλλέκτη 4-8 εξόδων, των 

αντίστοιχων χυτοσιδηρών βανών ελέγχου,  των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και 

µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση 

επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε 

την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   

∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  

ΕΥΡΩ:  ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                             0,70 

 

ΑΡΘΡΟ 18-Υ ( ΑΤΗΕ 8217.5ΣΧ1)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων µε κοπτήρες, για µανοµετρικό ύψος 6 m 

και παροχής >15,0 m3/h. Ο αριθµός των στροφών της αντλίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 1500 RPM και ο συνολικός βαθµός απόδοσής της στο σηµείο 

λειτουργίας δεν θα είναι κατώτερος του 20 %. Για λόγους ασφαλείας, η αντλία θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µπορεί να εκκινεί µέχρι και δεκαπέντε (15) φορές 

µέσα σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας. 

Η αντλία θα πρέπει να είναι οµοαξονικά συζευγµένη µε κατακόρυφο ηλεκτρικό 

κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ελάχιστης ισχύος 1.0 kW, ικανό να λειτουργεί σε 

δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. 

Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), µήκους δέκα (10) 

µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος θα είναι 

σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται από πέλµα 

επικάθισης από χυτοσίδηρο, το οποίο θα πακτώνεται στον πυθµένα της δεξαµενής. Η 

έξοδος του πέλµατος επικάθισης θα είναι τουλάχιστον 80 mm. Η αντλία θα συνδέεται 

σταθερά στο πέλµα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω σε δύο τουλάχιστον οδηγούς 

ράβδους, εκτεινόµενες από την κορυφή του αντλιοστασίου µέχρι το πέλµα επικάθισης 

της αντλίας. 
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Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο ενώ όλα τα 

εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, 

τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι 

υδατοστεγής. Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, 

τύπου vortex . Ελάχιστο ελεύθερο πέρασµα στερεών: >60mm 

∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση 

σε πλήρη λειτουργία.  

Τιµή ενός τεµ.  

ΕΥΡΩ:  ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ                                             1700,00 

 

ΑΡΘΡΟ 19-Υ ( ΑΤΗΕ 8217.5ΣΧ2)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων µε κοπτήρες, για µανοµετρικό ύψος 12 m 

και παροχής >10,0 m3/h. Ο αριθµός των στροφών της αντλίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 1500 RPM και ο συνολικός βαθµός απόδοσής της στο σηµείο 

λειτουργίας δεν θα είναι κατώτερος του 20 %. Για λόγους ασφαλείας, η αντλία θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µπορεί να εκκινεί µέχρι και δεκαπέντε (15) φορές 

µέσα σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας. 

Η αντλία θα πρέπει να είναι οµοαξονικά συζευγµένη µε κατακόρυφο ηλεκτρικό 

κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ελάχιστης ισχύος 1.0 kW, ικανό να λειτουργεί σε 

δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. 

Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), µήκους δέκα (10) 

µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος θα είναι 

σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται από πέλµα 

επικάθισης από χυτοσίδηρο, το οποίο θα πακτώνεται στον πυθµένα της δεξαµενής. Η 

έξοδος του πέλµατος επικάθισης θα είναι τουλάχιστον 80 mm. Η αντλία θα συνδέεται 

σταθερά στο πέλµα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω σε δύο τουλάχιστον οδηγούς 

ράβδους, εκτεινόµενες από την κορυφή του αντλιοστασίου µέχρι το πέλµα επικάθισης 

της αντλίας. 

Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο ενώ όλα τα 

εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, 
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τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι 

υδατοστεγής. Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, 

τύπου vortex . Ελάχιστο ελεύθερο πέρασµα στερεών: >60mm 

∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση 

σε πλήρη λειτουργία.  

Τιµή ενός τεµ.  

ΕΥΡΩ:  ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ                                          1.900,00 

 

ΑΡΘΡΟ 20-Υ ( ΑΤΗΕ 8217.5ΣΧ3)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-21) 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων µε κοπτήρες, για µανοµετρικό ύψος 23 m 

και παροχής >15,0 m3/h. Ο αριθµός των στροφών της αντλίας δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 1500 RPM και ο συνολικός βαθµός απόδοσής της στο σηµείο 

λειτουργίας δεν θα είναι κατώτερος του 20 %. Για λόγους ασφαλείας, η αντλία θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να µπορεί να εκκινεί µέχρι και δεκαπέντε (15) φορές 

µέσα σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας. 

Η αντλία θα πρέπει να είναι οµοαξονικά συζευγµένη µε κατακόρυφο ηλεκτρικό 

κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ελάχιστης ισχύος 1.0 kW, ικανό να λειτουργεί σε 

δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και συχνότητας 50 Hz. 

Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο καλώδιο (SUBCAB), µήκους δέκα (10) 

µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος θα είναι 

σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. Η αντλία θα συνοδεύεται από πέλµα 

επικάθισης από χυτοσίδηρο, το οποίο θα πακτώνεται στον πυθµένα της δεξαµενής. Η 

έξοδος του πέλµατος επικάθισης θα είναι τουλάχιστον 80 mm. Η αντλία θα συνδέεται 

σταθερά στο πέλµα επικάθισης και θα ολισθαίνει πάνω σε δύο τουλάχιστον οδηγούς 

ράβδους, εκτεινόµενες από την κορυφή του αντλιοστασίου µέχρι το πέλµα επικάθισης 

της αντλίας. 

Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο ενώ όλα τα 

εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, 

τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι 

υδατοστεγής. Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, 

τύπου vortex . Ελάχιστο ελεύθερο πέρασµα στερεών: >60mm 
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∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση 

σε πλήρη λειτουργία.  

Τιµή ενός τεµ.  

ΕΥΡΩ:  ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                  2.000,00 

 

ΑΡΘΡΟ 21-Υ ( ΝΕΤ-Υ∆Ρ 16.30ΣΧ)  

(Κωδικός Αναθεώρησης 70% Υ∆Ρ-6120+30% Υ∆Ρ6107) 

Καθαρισµός-επισκευή φρεατίου ή λιποσυλλέκτη. 

Στο τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:   

α. Η εξυγίανση των εδαφών περιµετρικά του φρεατίου µε διάστρωση αδρανών υλικών 

κατάλληλης διαβάθµισης ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση στο φρεάτιο. 

β. Η άντληση των λυµάτων και πλύσιµο του φρεατίου µε πιεστικό µηχάνηµα µε 

ελάχιστη πίεση 110 bar.  

Ειδικά για το λιποσυλλέκτη µετά την άντληση των λυµάτων θα γίνει πρώτα πλύσιµο µε 

ειδικά ισχυρά αλκαλικά υγρά υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά για τη 

διάλυση και αποµάκρυνση των λαδιών και λιπών και µετά πλύσιµο του φρεατίου µε 

πιεστικό µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar. Τα υγρά καθαρισµού θα είναι 

βιοδιασπώµενα και οικεία µε το περιβάλλον.  

γ. Η επισκευή µε επισκευαστικό κονίαµα, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει φθορά του 

σκυροδέµατος (µεγάλες ρωγµές, φωλιές).  

δ. Η στεγάνωση µε τσιµεντοειδές δύο συστατικών για αποφυγή διαρροών στον 

περιβάλλοντα χώρο  

Τιµή ανά φρεάτιο (τεµ.) πλήρως καθαρισµένο κατά τα ανωτέρω. 

ΕΥΡΩ:  ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΜΗ∆ΕΝ ΛΕΠΤΑ                                                     1.100,00  

 

ΑΡΘΡΟ 22-Υ ( ΠΡΣ ∆2.1ΣΧ)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ5210+ΠΡΣ5130)  

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων κατηγορίας Θ1 µε τις δαπάνες συσκευασίας, 

φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 

αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, 

τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
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διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε 

την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία 

χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των 

αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου  0,40 - 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι 

την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση 

και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη 

αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, 

σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ:  ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                                                                      2,50  

 

 
                                                                             
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ∆ΝΤΗΣ Γ2 

ΣΕΙ∆ (ΠΕ/ΜΗΧ) 
Στυλιανός Κανελλόπουλος 

Σµχος (ΜΕ) 
Απόστολος ∆ιγγελίδης 

Σµχος (ΜΕ) 
Αθανάσιος Βαλάσης 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» 
(135ΣΜ-18-01) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α Περιγραφή Εργασίας
Αριθµ. 

Τιµ.
Κωδ. Άρθρου

Κωδικός  
Αναθ/ρησης

M.M Ποσότητα 
Τιµή  

Μονάδας
∆απάνη

1

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, µε πλάτος 

πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για 

βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

1- Υ
ΝΕΤ-Υ∆Ρ 

3.10.01.01.ΣΧ
Υ∆Ρ-6081.1 m

3 140,00 6,90 966,00

2

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  

2-Υ
ΝΕΤ-Υ∆Ρ 

3.10.02.01ΣΧ
Υ∆Ρ-6081.1 m

3 60,00 10,10 606,00

3
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών  έργων σε 

έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες
3-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 3.17 Υ∆Ρ-6054 m

3 248,40 4,50 1.117,80

4

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών  έργων σε 

έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών 

υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό)

4-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ      3.18.01 Υ∆Ρ-6055 m3 49,68 28,20 1.400,98

5
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων 

στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων.
5-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 4.09 Ο∆Ο-4521Β m

2 10,00 18,50 185,00

6

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου 

νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων.

6-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 4.10 Υ∆Ρ-6804 m
2 10,00 25,80 258,00

7

Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο 

σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων.

7-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 4.11ΣΧ Υ∆Ρ-6804 m
2 20,00 10,30 206,00

8

Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα 

εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συµπύκνωσης

8-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 5.03 Υ∆Ρ-6066 m
3 410 0,41 168,10

9

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 

προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συµπύκνωσης 

9-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 5.04 Υ∆Ρ-6067 m
3 33 1,55 51,15

10

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 

διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 

λατοµείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 

50 cm

10-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 5.05.01 Υ∆Ρ-6068 m
3 6 14,80 88,80

11

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 

σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο 

προέλευσης λατοµείου.

11-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 5.07 Υ∆Ρ-6069 m
3 62 13,70 847,48

12

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, 

συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος 

για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C16/20

12-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 9.10.04ΣΧ Υ∆Ρ- 6327 m
3 35,12 83,00 2.914,96

13
Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού 

σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 
13-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 9.26 Υ∆Ρ-6311 kg 1.140 0,98 1.117,20

14 Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα 14-Υ ΝΕΤ-Ο∆Ο Β-48ΣΧ Ο∆Ο-2672 kg 1.050 2,80 2.940,00

15
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, DN 200 mm
15-Υ

ΝΕΤ-Υ∆Ρ 

12.10.04ΣΧ
Υ∆Ρ- 6711.2 m 100 13,00 1.300,00

16

Εγκατάσταση προκατασκευασµένης compact 

µονάδας βιολογικού καθαρισµού αστικών 

λυµάτων δυναµικότητς 250 ΜΙΠ

16-Υ ΑΤΗΕ8218.1.1ΣΧ ΗΛΜ-21 τεµ 2 61.000,00 122.000,00

17

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

ονοµαστικής πίεσης 6 atm, ονοµαστικής 

διαµέτρου Φ 32

17-Υ ΠΡΣ Η1.1.4ΣΧ ΗΛΜ-8 m 2.000 0,70 1.400,00

18

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων 

µε κοπτήρες, για µανοµετρικό ύψος 6 m και 

παροχής >15,0 m
3
/h

18-Υ ΑΤΗΕ8217.5ΣΧ1 ΗΛΜ-21 τεµ 2 1.700,00 3.400,00

19

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων 

µε κοπτήρες, για µανοµετρικό ύψος 12 m και 

παροχής >10,0 m
3
/h

19-Υ ΑΤΗΕ8217.5ΣΧ2 ΗΛΜ-21 τεµ 2 1.900,00 3.800,00

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ ΣΚΥΡΟΥ 

(135ΣΜ)» (135ΣΜ-18-01)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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20

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων 

µε κοπτήρες, για µανοµετρικό ύψος 23 m και 

παροχής >15,0 m
3
/h

20-Υ ΑΤΗΕ8217.7ΣΧ3 ΗΛΜ-21 τεµ 6 2.000,00 12.000,00

21
Καθαρισµός-επισκευή φρεατίου ή 

λιποσυλλέκτη
21-Υ ΝΕΤ-Υ∆Ρ 16.30ΣΧ

70%Υ∆Ρ-6120 + 30% 

Υ∆Ρ6107
τεµ 6 1.100,00 6.600,00

22 Θάµνοι κατηγορίας Θ1 22-Υ ΠΡΣ ∆2.1 ΠΡΣ5210+ΠΡΣ5130 τεµ 1.000 2,50 2.500,00

                           165.867,47

29.856,14

195.723,61

29.358,54

225.082,15

724,30

225.806,45

225.806,45

54.193,55

280.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΕΙ∆ (ΠΕ.ΜΗΧ) Στ. Κανελλόπουλος Σµχος (ΜΕ) Απ. ∆ιγγελίδης Σµχος (ΜΕ) Αθ. Βαλάσης 

Σύνολο

Ο ∆/ΝΤΗΣ Γ2Ο ΤΜ/ΧΗΣ Γ2/4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ (24%)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» 
(135ΣΜ-18-01) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ΣΧΕ∆ΙΑ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

 
ΑΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

1 ∆-1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΒΚ 

2 ∆-2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

3 ∆-3 ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» 
(135ΣΜ-18-01) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  AΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» 
(135ΣΜ-18-01) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. ΦΑΥ-ΣΑΥ 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 
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ΤΜΗΜΑ Α’ 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ  
 

 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι:   

α. Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασµένων compact 
Μονάδων Βιολογικού Καθαρισµού (ΜΒΚ) δυναµικότητας έκαστης διακοσίων πενήντα 
(250) Μονάδων Ισοδύναµου Πληθυσµού (ΜΙΠ), άρα συνολικής δυναµικότητας 500 
ΜΙΠ, για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων και την επαναχρησιµοποίηση των 
επεξεργασµένων υδάτων για περιορισµένη άρδευση χορτολιβαδικών και θαµνωδών 
εκτάσεων πλησίον των εγκαταστάσεων του παλαιού βιολογικού σταθµού.  

β. Αντικατάσταση αντλιών ανύψωσης λυµάτων στον κεντρικό 
αποχετευτικό αγωγό, αποκατάσταση φθορών και συντήρηση υφιστάµενων 
τµηµάτων του δικτύου αποχέτευσης και φρεατίων. 

 

 

2. Μονάδα Πολεµικής Αεροπορίας:  135ΣΜ (Αεροδρόµιο Σκύρου) 
 
3. Αριθµός Εγκριτικής ∆ιαταγής Έργου: Φ.916/Α∆.          /Σ.       /     -    -19 /ΑΤΑ/Γ2/4 
 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεµική Αεροπορία 
 
5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2 
 
6. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης/ αναπροσαρµογής του ΦΑΥ: 
 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Μονάδα 
Ηµεροµηνία 

αναπροσαρµογής 

    
    
    
    

    
    
    
 
 

 
 

 
 

 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 
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ΤΜΗΜΑ Β’ 

 
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  
 
Ως Τεχνική Περιγραφή του τεύχους Μελέτης. 
 
2. Παραδοχές µελέτης: 
 
Α. ΥΛΙΚΑ 
 

• Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα-Καλύµµατα φρεατίων 

• Ηλεκτρολογικά υλικά (διακόπτες, µικροαυτόµατοι, ασφάλειες κτλ)  

• Αγωγοί αποχέτευσης όλων των διατοµών 

• Προκατασκευασµένη compact µονάδα βιολογικού καθαρισµού αστικών 

λυµάτων 

• Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm, ονοµαστικής 

διαµέτρου Φ 32 και λοιπά εξαρτήµατα 

• Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα λυµάτων µε κοπτήρες 

 

Β. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
135ΣΜ (Αεροδρόµιο Σκύρου) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Ι. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
Θέση του έργου:  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην 135ΣΜ (Αεροδρόµιο Σκύρου) 
 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 
 

Φάσεις 
Εργ. 

1 Προεργασία-προετοιµασία 

2 
Εργασίες ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3 ∆οκιµές 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στην 135ΣΜ (Αεροδρόµιο Σκύρου) 
 
 

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν µε µέριµνα του Αναδόχου όλα 
τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία για την 
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήµατος του εργατικού προσωπικού και του προσωπικού 
της Μονάδας. 

• Βάσει των ανωτέρω ο Ανάδοχος να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πριν την 
έναρξη των εργασιών, πλήρες αναµορφωµένα ΣΑΥ και ΦΑΥ, στους οποίους θα 
λαµβάνονται υπόψη όλα τα µέτρα ασφαλείας που προβλέπονται και θα επισηµαίνονται 
όλοι οι κίνδυνοι. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά την διάρκεια των εργασιών 
για την προστασία όλων των παρακείµενων κατασκευών.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 
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ΤΜΗΜΑ ∆’ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά την διάρκεια των 
εργασιών για την προστασία όλων των κατασκευών που έχουν προηγηθεί . 

 

• Οπωσδήποτε θα γίνει αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών ή ζηµιών, που θα 
προκληθούν στις κατασκευές µε δαπάνη του Εργολήπτη. 

 

• Εργασίες σε ύψος στο έργο (µέγιστο µέχρι 10m περίπου)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                        
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Η υπόψη εγκατάσταση πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 
 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ∆ΝΤΗΣ Γ2 

 

            Σµχος (ΜΕ)                       Σµχος (ΜΕ)                        Σµχος(ΜΕ) 

           Απ. ∆ιγγελίδης                Απ. ∆ιγγελίδης                Αθανάσιος Βαλάσης  

 
 

 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 

 

78 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  
 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι   

α. Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασµένων compact 
Μονάδων Βιολογικού Καθαρισµού (ΜΒΚ) δυναµικότητας έκαστης διακοσίων πενήντα 
(250) Μονάδων Ισοδύναµου Πληθυσµού (ΜΙΠ), άρα συνολικής δυναµικότητας 500 ΜΙΠ, 
για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων και την επαναχρησιµοποίηση των 
επεξεργασµένων υδάτων για περιορισµένη άρδευση χορτολιβαδικών και θαµνωδών 
εκτάσεων πλησίον των εγκαταστάσεων του παλαιού βιολογικού σταθµού.  

β. Αντικατάσταση αντλιών ανύψωσης λυµάτων στον κεντρικό αποχετευτικό 
αγωγό, αποκατάσταση φθορών και συντήρηση υφιστάµενων τµηµάτων του δικτύου 
αποχέτευσης και φρεατίων. 

 
2. Σύντοµη περιγραφή του έργου: Ως παρ. 6 παρόντος τµήµατος και Τεχνική Περιγραφή του 
τεύχους Μελέτης. 

 

3. Μονάδα Πολεµικής Αεροπορίας: 135ΣΜ (Αεροδρόµιο Σκύρου) 
 
4. Στοιχεία των κυρίων του έργου: Πολεµική Αεροπορία. 
 
 
5. Σύνταξη ΦΑΥ : ΑΤΑ/Γ2 
 
 
6. Στοιχεία των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση µεθόδων 
εργασίας: 
 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι οι παρακάτω: 
 
 

Φάσεις 
Εργασιών 

1 Προεργασία-προετοιµασία 

2 
Εργασίες ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3 ∆οκιµές 

   

  
 
 
 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Α/∆ 
ΣΚΥΡΟΥ        (135 ΣΜ)» (135ΣΜ-
18-01)                 
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ΤΜΗΜΑ B’ 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Προκειµένου να ληφθούν πλήρως υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες σε θέµατα ασφαλείας 
και υγείας µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες του έργου και µε στόχο τη µέγιστη δυνατή 
ασφάλεια του προσωπικού να συµπληρωθούν οι επισυναπτόµενοι πίνακες τµήµα Β΄, Γ΄ 
καθώς και το τµήµα Ε΄ που αφορά την εφαρµοστέα νοµοθεσία για λήψη µέτρων προστασίας 
από τον Ανάδοχο σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα του Έργου πριν την συγκρότηση του 
εργοταξίου το οποίο θα υποβληθεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. Οι πίνακες 
συντίθενται οριζόντια µεν από προκαταγεγγραµµένες «πηγές κινδύνων», κατακόρυφα δε από 
µη προκαθορισµένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». 

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
 
1. Να αντιστοιχηθούν οι φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του έργου, 

σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους 
πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να 
γίνει αντίστοιχη προσαρµογή του πινακιδίου). 
 

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

 
α. Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:  

(1) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση/ 
υποφάση εργασίας. 

(2) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα 
επικινδύνων καταστάσεων,  

(3) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί 
είναι περιορισµένη  
 

β. Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
(1) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο  
(2) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων  
(3) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί 

είναι µεγάλη  
 

γ. Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει  τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 
περιπτώσεις. 

 



ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ                           
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Να συµπληρωθούν οι επισυναπτόµενοι πίνακες από τον Επιβλέποντα µε τη 

συνεργασία του Εργολήπτη. 
 
 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 
 

Για κάθε πηγή κινδύνου (κατηγορίας 07ΧΧΧ) που έχει ήδη επισηµανθεί στους 
πίνακες του Τµήµατος Β’, καθώς και για άλλους κινδύνους µε εκτίµηση του Επιβλέποντα και 
του Εργολήπτη, να καταγραφούν οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης 
(στήλη 2), να αναγραφούν οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν τη 
λήψη µέτρων προστασίας (στήλη 3), και να συµπληρωθούν τυχόν πρόσθετα ή ειδικά µέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).     
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ ∆’ 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Θα πρέπει να καθοριστούν από τον Επιβλέποντα του Έργου και τον Εργολήπτη τα 
παρακάτω: 
 

1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
 
2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 
 
3. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών. 
 
4. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
 
5. Στο εργοτάξιο να διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων 

βοηθειών.  
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Γ’ ΚΛΑ∆ΟΣ 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

Α. ΝΟΜΟΙ   

Ν. 495/76  ΦΕΚ 337/Α/76 Π.∆. 174/97  ΦΕΚ 150/Α/97 

Ν. 1430/84  ΦΕΚ 49/Α/84 Π.∆. 175/97  ΦΕΚ 150/Α/97 

Ν. 1568/85  ΦΕΚ 177/Α/85 Π.∆. 62/98  ΦΕΚ 67/Α/98 

Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ) ΦΕΚ 57/Α/99 Π.∆. 88/99  ΦΕΚ 94/Α/99 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π.∆. 90/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Π.∆. της 22-12-33 ΦΕΚ 406/Α/33 Π.∆. 127/00  ΦΕΚ 111/Α/00 

Π.∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π.∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Π.∆. 17/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.∆. 338/01 ΦΕΚ 227/Α/01 

Π.∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π.∆. 339/01  ΦΕΚ 227/Α/01 

Π.∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π.∆. 43/03  ΦΕΚ 44/Α/03  

Π.∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80 Π.∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

Π.∆. 1073/81  ΦΕΚ 260/Α/81 Π.∆. 176/05  ΦΕΚ 227/Α/05 

Π.∆. 307/86  ΦΕΚ 135/Α/86 Π.∆. 149/06  ΦΕΚ 159/Α/06 

Π.∆. 94/87  ΦΕΚ 54/Α/87 Π.∆. 186/95  ΦΕΚ 97/Α/95 

Π.∆. 70α/88  ΦΕΚ 31/Α/88 Π.∆. 17/96 ΦΕΚ 11/Α/96 

Π.∆. 225/89  ΦΕΚ 106/Α/89 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π.∆. 31/90  ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π.∆. 70/90  ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π.∆. 85/91  ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Π.∆. 499/91  ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Π.∆. 77/93  ΦΕΚ 34/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Π.∆. 377/93  ΦΕΚ 160/Α/93 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99 

Π.∆. 395/94  ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03 

Π.∆. 396/94  ΦΕΚ 220/Α/94 ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03 

Π.∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89 

Π.∆. 399/94 ΦΕΚ 221/Α/94 ΥΑ αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Π.∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Π.∆. 18/96  ΦΕΚ 12/Α/96 
Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφαση 
7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Π.∆. 305/96  ΦΕΚ 212/Α/96 ΥΑ αρ.πρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/502/03 ΦΕΚ 946/Β/03 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ∆ΝΤΗΣ Γ2 

            Σµχος (ΜΕ)                       Σµχος (ΜΕ)                        Σµχος(ΜΕ) 

           Απ. ∆ιγγελίδης                Απ. ∆ιγγελίδης                Αθανάσιος Βαλάσης  

 
 



Κίνδυνοι 1 2 3

01101 Κατολίσθηση Απουσία/ ανεπάρκια υποστήριξης

01102 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια

01103 Στατική επιφόρτηση Εγκαταστάσεις εξοπλησµός

01104 ∆υναµική επιφόρτηση Φυσική αιτία

01105 ∆υναµική επιφόρτηση Ανατινάξεις

01106 ∆υναµική επιφόρτηση Κινητός εξοπλισµός

01201 Κατάρευση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης

01202 Αποκολλήσεις Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας

01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση

01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός

01205 ∆υναµική επιφόρτιση Φυσική αιτία

01206 ∆υναµική επιφόρτιση Ανατινάξεις

01207 ∆υναµική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισµός

01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τµήµατα

01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση

01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθυστερηµένη υποστήλωση

01304 Κατάρευση µετώπου προσβολής

01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές

01402 Προυπάρχουσα υπόγεια κατασκευή

01403 ∆ιάνοιξη υπογείου κατασκευή

01404 Ερπυσµός

01405 Γεωλογικές/γεωχηµικές µεταβολές

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα

01407 Υποσκαφή/απόπλυση

01408 Στατική επιφόρτιση

01409 ∆υναµική καταπόνηση-φυσική αιτία

01410 ∆υναµική καταπόνηση-ανθρωπογενής αιτία

01501

01502

01503

01400. Καθιζήσεις

01100. Φυσικά πρανή

01200. Τεχνιτά πρανή & Εκσκαφές

01300. Υπόγειες εκσκαφές

Πήγες κινδύνων

ΦΑΣΗ

01000. Αστοχίες εδάφους

01500.Άλλη πηγή
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Κίνδυνοι 1 2 3

02101 Συγκρούσεις οχήµατος-οχήµατος

02102 Συγκρούσεις οχήµατος-προσώπων

02103 Συγκρούσεις οχήµατος-σταθερού εµποδίου

02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-οχήµατος

02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος-σταθερού εµποδίου

02106 Ανεξέλεκτη κίνηση Βλάβες συστηµάτων

02107 Ανεξέλεκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς Ανεπαρκής προστασία

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς-Ετροχιασµός

02201 Ασταθής έδραση

02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου

02203 Εκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές

02205 Υπερφόρτωση

02206 Μεγάλες ταχύτητες

02301 Στενότητα χώρου

02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-πτώσεις

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουµένων τµηµάτων-παγιδεύσης µελών

02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους

02401 Ηλεκτροσυγκόλληση

02402

02403

02501

02502

02503

02100. Κίνηση οχηµάτων και 

µηχανηµάτων

02200. Ανατροπή οχηµάτων και 

µηχανηµάτων

02300. Μηχανήµατα µε κινητά 

µέρη

02400. Εργαλεία χειρός

02500. Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξολισµό

ΦΑΣΗ

84



Κίνδυνοι 1 2 3

03101 Κατεδαφίσεις

03102 Κενά τοίχων

03103 Κληµακοστάσια

03104 Εργασία σε στέγες

03201 Κενά δαπάδων

03202 Πέρατα δαπέδων

03203 Επικλινή δάπεδα

03204 Ολισθηρά δάπεδα

03205 Ανώµαλα δάπεδα

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου

03207 Υπερυψωµένες διόδοι και πεζογέφυρες

03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες

03209 Αναρτηµένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης

03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία µηχανισµού

03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση

03301 Κενά ικριωµάτων

03302 Ανατροπή Αστοχία συναρµολόγησης

03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης

03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώµατος

03305 Κατάρρευση Ανεµοπίεση

03401 Φρέαρ Ανελκυστήρων

03402

03501

03502

03503

ΦΑΣΗ

Πήγες κινδύνων

03200. ∆άπεδα εργασίας-

προσπελάσεις

03300. Ικριώµατα

03400. Τάφροι/φρέατα

03000 Πτώσεις από ύψος

03100. Οικοδοµές-κτίσµατα

03500.Άλλη πηγή
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Κίνδυνοι 1 2 3

04101 Ανατινάξεις βράχων

04102 Ανατινάξεις κατασκευών

04103 Ατελής Ανατίναξη υπονόµων

04104 Αποθήκες εκρηκτικών

04105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών

04106 ∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων

04201 Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου

04202 Υγραέριο

04203 Υγρό Άζωτο

04204 Αέριο πόλης

04205 Πεπιεσµένος αέρας

04206 ∆ίκτυα ύδρευσης

04207 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήµατα

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη

04302 Προεντάσεις οπλισµού/αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων

04304 Συρµατόσχοινα

04305 Εξολκεύσεις

04306 Λαξεύσεις/τεµαχισµός

04401 Εκτοξευµένο σκυρόδεµα

04402 Αµµοβολές

04403 Τροχίνσεις/λειάνσεις

04501 Κάπνισµα (Λόγω της γειτνίασης µε πρατήριο καυσίµων)

04502

04503

ΦΑΣΗ

04300. Αστοχία υλικών υπο 

ένταση

04100. Εκρηκτικά-Ανατινάξεις

Πήγες κινδύνων

04400. Εκτοξευµένα υλικά

04000. Εκρήξεις, Εκτοξευόµενα υλικά Θραύσµατα

04500.Άλλη πηγή

04200. ∆οχεία και δίκτυα υπο 

πίεση
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Κίνδυνοι 1 2 3

05101 Αστοχία Γήρανση

05102 Αστοχία Στατική Επιφόρτιση

05103 Αστοχία Φυσική δυναµική καταπόνηση

05104 Αστοχία Ανθρωπογενείς δυναµική καταπόνηση

05105 Κατεδάφιση

05106 Κατεδάφιση παρακειµένων

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών

05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων

05204 Αναρτηµένα στοιχεία και εξαρτήµατα

05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση

05206 Ανθρωπογενείς δυναµική καταπόνηση

05207 Κατεδάφιση

05208 Αρµολόγηση/απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων

05301 Μεταφ. µηχάνηµα Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια

05302 Μεταφορικό µηχάνηµα Βλάβη

05303 Μεταφορικό µηχάνηµα Υπερφόρτωση

05304 Απόκλιση µηχανήµτατος Ανεπαρκής έδραση

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου

05307 Πρόσκρουση φορτίου

05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους

05309 Χειρωνανκτική µεταφορά βαρέων φορτίων

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

05311 Εργασία κάτω από σιλό

05401 Υπερστοίβαση

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού

05403 Ανορθολογική απόληψη

05501

05502

05503

05100. Κτίσµατα     - φέρων 

οργανισµός 

05200. Οικοδοµικά στοιχεία

05300. Μεταφερόµενα υλικκά              

- Εκφορτώσεις

05400. Στοιβασµένα υλικά

05500.Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
0 5000. Πτώσεις-µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων

ΦΑΣΗ
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Κίνδυνοι 1 2 3

06101 Έκλυση/διαφυγή εύφλεκτων αερίων

06102 ∆εξαµενές/αντλίες καυσίµων

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίµµατα

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις

06305 Πυρακτώσεις υλικών

06401

06402

06403

06400. Άλλη πηγή

0 6000. Πυρκαϊες

ΦΑΣΗ

06300. Υψηλές θερµοκρασίες

06200. Σπινθήρες και 

βραχυκυκλώµατα

06100. Εύφλεκτα υλικά

Πήγες κινδύνων
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Κίνδυνοι 1 2 3

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

07301

07302

07303

Πήγες κινδύνων

ΦΑΣΗ

07100. ∆ίκτυα-Εγκαταστάσεις

07000. Ηλεκτροπλήξια

07200. Εργαλεία-Μηχανήµατα

07300. Άλλη πηγή
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Κίνδυνοι 1 2 3

08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση

08103 Βύθιση/ανατροπή πλωτού µέσου

08104 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Πτώση

08105 Παρόχθιες/παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχαν.

08106 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές. Πτώση

08107 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές. Ανατροπή µηχαν.

08108 Πληµµύρα/Κατάκληση έργου

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι

08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη κλπ.

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου

08301

08302

08303

ΦΑΣΗ

08200. Ασφυκτικό   περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή

08100. Νερό

08000. Πνιγµός-Ασφυξία

Πήγες κινδύνων
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Κίνδυνοι 1 2 3

09101 Συγκολλήσεις/συντήξεις

09102 Υπέρθερµα ρευστά

09103 Πυρακτωµένα στερεά

09104 Τήγµατα µετάλλων

09105 Άσφαλτος πίσσα

09106 Καυστήρες

09107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών.

09201 Ασβέστης

09202 Οξέα

09203

09301

09302

09303

 

ΦΑΣΗ 

09100. Υψηλές θερµοκρασίες

09200. Καυστικά υλικά

09300. Άλλη πηγή

Πήγες κινδύνων
09000. Εγκαύµατα
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Κίνδυνοι 1 2 3

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς 

10101 Ακτινοβολίες

10102 Θόρυβος/δονήσεις

10103 Σκόνη

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας

10108 Υγρασία χώρου εργασίας

10109 Υπερπίεση/υποπίεση

10110

10111

10201 ∆ηλητηριώδη αέρια

10202 Χρήση τοξικών υλικών

10203 Αµίαντος

10204 Ατµοί τηγµάτων

10205 Αναθυµιάσεις υγρών/βερνίκια,κόλλες,µονωτικά,διαλύτες

10206 Καπναέρια ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης

10208 Συγκολλήσεις

10209 Καρκινογόνοι πάραγοντες

10210

10211

10212

10301 Μολυσµένα εδάφη

10302 Μολυσµένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόµους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισµούς

10304 Χώροι υγιεινής

10305

10306

10307

ΦΑΣΗ

10300. Βιολογικοί παράγοντες

10100. Φυσικοί παράγοντες

10200. Χηµικοί παράγοντες

Πήγες κινδύνων
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

1 2 3
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 2
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303
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(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303

100



(1)             

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩ

Ν

(3)                                 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)                                                                                                                                      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(2)             

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ 

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

1 2 3
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

101
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο 

 

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς 

συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους που περιέχονται 

στα λοιπά τεύχη δηµοπρατήσεως και στα στοιχεία της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον 

ανάδοχο που θα αναδειχτεί τα Στρατιωτικά Έργα κάθε φύσεως που εκτελούνται από το 

ΥΕΘΑ και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) που εποπτεύονται από αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου 

 

1. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 

διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου 

και έχουν λάβει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, 

κυρίως σε ότι αφορά: 

α. Τις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 

αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και την 

αποθήκευση υλικών. 

β. Τη δυνατότητα εξασφάλισης επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, 

γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως. 

γ. Τις µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες 

διακυµάνσεις της στάθµης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταµών, χειµάρρων, 

παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. 

δ. Τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και την 

ποσότητα των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το 

είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη 

και κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προµήθειας από το εξωτερικό των µηχανηµάτων και των 

υλικών που  τυχόν απαιτούνται. 

στ. Οποιαδήποτε άλλα θέµατα που κατά οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασµό µε τους όρους της 

σύµβασης. 

 

2. Παράλειψη του διαγωνιζόµενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να κατατοπιστεί σε 

όλα τα παραπάνω σχετικά µε την εκτέλεση του έργου, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 

σύµβαση, µε κανένα τρόπο δε µπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για οποιαδήποτε 

παρερµηνεία των όρων και των απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στη σύµβαση αυτή, ούτε 
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τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του µε τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις. 

 

3. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του µε αυτά, 

τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, όπως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία 

της εργολαβίας που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη 

διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και αναλαµβάνει, χωρίς 

επιφύλαξη, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 

συνθήκες και όρους. 

 

4. Τα στοιχεία που σχετίζονται µε τη φύση και τη θέση του έργου και εξαρτώνται από τις 

συνθήκες του εδάφους, όπως πχ. ο χαρακτηρισµός εδάφους, η ύπαρξη υπόγειων υδάτων, 

κλπ., αναγράφονται στη µελέτη µε ενδεικτικό χαρακτήρα και συνεπώς ο διαγωνιζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να σταθµίσει τη προσφορά του σύµφωνα µε τα στοιχεία που θεωρεί ο ίδιος 

ως πραγµατικά δεδοµένα. 

 

5. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος εντοπίσει ασυµφωνίες ή παραλείψεις στα Σχέδια ή 

στις προδιαγραφές ή στα λοιπά στοιχεία της Συµβάσεως ή εάν αµφιβάλλει για την έννοιά 

τους, πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια Υπηρεσία για να λάβει διευκρινίσεις, πριν 

την υποβολή της προσφοράς. Προκειµένου να ληφθεί υπόψη µια τέτοιου είδους αίτηση για 

παροχή διευκρινίσεων, πρέπει αυτή να υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του Τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον 

ανάδοχο 

   

Οι διαγωνιζόµενοι, κατά τη σύνταξη των προσφορών τους, πρέπει να έχουν υπόψη ότι στις 

συµβατικές τιµές µονάδος και στο χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε βάση το συνολικό 

άθροισµα των δαπανών και το εργολαβικό ποσοστό για γενικά ή και επισφαλή έξοδα, 

εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ., για κάθε είδους βάρη και υποχρεώσεις του αναδόχου, 

περιλαµβάνονται, εκτός από τα περιγραφόµενα στο άρθρο 138 του Ν.4412/16, και τα 

παρακάτω: 

 

1. Η προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών, γενικά, που χρειάζονται για την εκτέλεση 

του έργου, ελεύθερων στον τόπο του έργου, η µεταφορά τους, η κατεργασία και η 

τοποθέτησή τους. Γενικά, η αξία κάθε υλικού και η δαπάνη κάθε εργασίας για την πλήρη και, 

σύµφωνα µε τους όρους της εργολαβίας, τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές 

αντοχής, λειτουργικότητας και αισθητικής, άρτια και επιµεληµένη αποπεράτωση της εργασίας 

και η αξία κάθε έµµεσης εργασίας και σχετικής δαπάνης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 

στη διατύπωση κάθε µιας εργασίας, αλλά είναι αναγκαία για την άρτια αποπεράτωση του 

έργου, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη. 

 

2. Τα µεταφορικά των εργατοτεχνιτών και του κάθε είδους προσωπικού του, όπως και οι 

σχετικές δαπάνες διαµονής, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. 
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3. Οι αποζηµιώσεις λόγω εργατικών ατυχηµάτων. 

 

4. Οι δαπάνες γραφείου του αναδόχου και υπαλλήλων του για διεύθυνση και επιστασία των 

έργων. 

 

5. Οι εισφορές προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα δώρα για τις 

εορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων κι αδείας και γενικά οι έκτακτες παροχές και αυξήσεις 

µισθών και ηµεροµισθίων του εργατοτεχνικού, επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, όπως 

αυτά καθορίζονται κάθε φορά κατά την εργατική νοµοθεσία. 

 

6. Η δαπάνη για προµήθεια και µεταφορά του ύδατος από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και 

η δαπάνη για την εξασφάλιση του ηλεκτρικού ρεύµατος που απαιτείται για την εργολαβία. 

 

7. Τα ικριώµατα γενικά. 

 

8. Έξοδα και φθορές εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εργαλείων, γενικά, φθορές και 

αποσβέσεις των εργαλείων, οργάνων και µηχανηµάτων. 

 

9. Η διάνοιξη δρόµων, όπου χρειάζεται, για την προσπέλαση όλων των σηµείων του έργου. 

 

10. Οι δαπάνες για µεταφορές και γενικά µηχανηµάτων, εργαλείων ή υλικών από το 

εξωτερικό, όπως και οι κάθε φύσεως δασµοί και τα έξοδα τελωνειακών διατυπώσεων, όπου 

απαιτούνται. 

 

11. Οι τόκοι και οι αποσβέσεις, γενικά, κεφαλαίων κινήσεως και εγγυοδοσιών. 

 

12. Οι ασφάλειες υλικών, µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, όταν απαιτούνται από την Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

 

13. Οι ασφάλειες για ολόκληρη την αξία του έργου που καθορίζεται µε τη σύµβαση, για 

κινδύνους άµεσης απώλειας ή βλάβης που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία, µε εξαίρεση 

τους κινδύνους πολέµου, την ανωτέρα βία, κλπ. (άρθρο 157 του Ν.4412/16), όποτε 

απαιτούνται από την ΕΣΥ. 

 

14. Τα τέλη χαρτοσήµου συµβολαίων, αποδείξεων, πιστοποιήσεων, πληρωµών, καθώς και 

των ειδών που εισάγονται από το εξωτερικό και των υλικών κάθε φύσεως, που προορίζονται 

για κατασκευή (ενσωµάτωση ή εγκατάσταση) του υπόψη έργου, όπως κάθε φορά ορίζονται 

από το Κράτος. 

 

15. Έξοδα δηµοσιεύσεων, γενικώς, που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του διαγωνισµού του 

έργου. 

 

16. Τα πάσης φύσεως έξοδα για την εφαρµογή των κανονισµών ασφαλείας που ισχύουν. 
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17. Εκπόνηση των απαιτούµενων λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων και των σχετικών 

υπολογισµών, µε βάση τη µελέτη που χορηγείται από την Υπηρεσία, όπως και η λήψη 

πλήρων τοπογραφικών στοιχείων, όταν αυτά δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω µελέτη. 

 

18. Σύνταξη όλων των επιµετρητικών και λοιπών στοιχείων και λογαριασµών της εργολαβίας. 

 

19. Οι δαπάνες σύνταξης των σχεδίων "εξ εκτελέσεως" και των οδηγιών λειτουργίας και 

συντήρησης, µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα. 

 

20. Εργαστηριακές εξετάσεις για την έρευνα της αντοχής του εδάφους, για δοκιµασίες των 

υλικών και για έλεγχο των κατασκευών, είτε σε εργαστήριο που θα ιδρυθεί µε δαπάνες του 

αναδόχου, είτε σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που εγκρίνονται από την Υπηρεσία, είτε 

και στον τόπο των έργων. 

 

21. Στέγαση των Γραφείων Επιβλέψεως της Υπηρεσίας στα εργοτάξια και εγκαταστάσεις 

αυτών. 

 

22. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική παραλαβή. 

 

23. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά 

νοµοθετικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Υπερβάσεις ποσοτήτων κλπ. σε αναλυτικούς προϋπολογισµούς 

 

Σε περίπτωση που ο συµβατικός προϋπολογισµός του έργου που δηµοπρατείται µε 

συµπλήρωση τιµολογίου παρέχεται αναλυτικός, χωριστά για διάφορα κτίρια ή διάφορες 

θέσεις, χωρίς να υπάρχει και ενιαίος συγκεντρωτικός, αυτονόητο είναι ότι οι τιµές του 

συµβατικού ενιαίου τιµολογίου ισχύουν για ολόκληρο το έργο, έστω και αν σε κάποιο χωριστό 

προϋπολογισµό δεν υπάρχει αντίστοιχη ποσότητα. Ακόµα, η αναθεώρηση ή οι υπερβάσεις 

ποσοτήτων εξετάζονται πάντοτε αθροιστικά και στο σύνολο του έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Έλεγχος - Προσαρµογή - Συµπλήρωση µελετών του έργου 

 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της σχετικής µελέτης του έργου και να 

υποδείξει εγκαίρως και εγγράφως τυχόν ατέλειες ή σφάλµατα αυτής ως και των 

κατασκευαστικών σχεδίων, τα οποία επιδρούν δυσµενώς στην καλή κατασκευή και ευστάθεια 

του έργου, και να προτείνει τις απαραίτητες διορθώσεις και συµπληρώσεις παραµένοντας 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή κατασκευή και ευστάθεια των έργων που 

κατασκευάζονται από αυτόν. 

 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε βάση τις µελέτες που θα του χορηγηθούν, τις 

έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριµένες από το ΥΠΕΧΩ∆Ε προδιαγραφές 

εκπονήσεως µελετών, να προβεί στην εφαρµογή των µελετών στο έδαφος, στις 
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αναπασσαλώσεις και χωροσταθµίσεις των αξόνων των έργων, στον έλεγχο και λήψη των 

συµπληρωµατικών στοιχείων που απαιτούνται για συµπλήρωση και προσαρµογή των 

στοιχείων της µελέτης που έχουν εγκριθεί, όπως επίσης και στη σήµανση της ζώνης 

καταλήψεως των έργων. 

 

3. O καθορισµός από τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων των 

οιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών, δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να λάβει όλα τα µέτρα για την άρτια εκτέλεση 

και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευής που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 

λειτουργία του έργου. 

 

4. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν κάτι δεν ορίζεται 

από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή από τις οδηγίες - 

διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (π.χ., τοίχος, διαχώρισµα, 

κατώφλι, επίχρισµα, κιγκλίδωµα, κλπ.) πρέπει να είναι άρτιο σε ότι αφορά την άµεση 

σύνδεσή του µε τα λοιπά (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου. 

 

5. Ειδικά για την εγκατάσταση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων και µηχανολογικού 

εξοπλισµού, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει κατασκευαστικά σχέδια και µελέτες 

συνδέσεως αυτών, επειδή οι µελέτες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο του µηχανήµατος που 

θα εκλέξει ο ανάδοχος (µέσα στα όρια φυσικά που καθορίζονται από τη σύµβαση) και 

εποµένως δεν είναι δυνατή η σχεδίασή των από την Υπηρεσία. 

 

6. Όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού, θα εκτελούνται µε 

µέριµνα του αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 Προέλευση - Έλεγχος- Έγκριση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 

 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για 

την κατασκευή του έργου. Επισηµαίνεται επίσης η υποχρεωτική σήµανση CE των προϊόντων 

που χρησιµοποιούνται στο έργο και συµβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάµει των κοινοτικών διατάξεων. Η 

σήµανση CE όταν τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νοµικού 

προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν 

συµµορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες 

διαδικασίες αξιολόγησης.  

 

2. Για ειδικά υλικά, συσκευές και µηχανήµατα, για τα οποία δεν προβλέπεται, από τα 

συµβατικά τεύχη, έλεγχος στο στάδιο του διαγωνισµού, ο εργολάβος έχει υποχρέωση να 

υποβάλλει PROSPECTUS του εργοστασίου κατασκευής µε τεχνικές πληροφορίες, από τις 

οποίες να αποδεικνύεται το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Η 

παραγγελία των υλικών θα γίνει µετά από σχετική έγκριση των παραπάνω στοιχείων που θα 
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έχουν υποβληθεί. Αυτή η κατ' αρχήν έγκριση, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη 

του για την εξασφάλιση, σύµφωνα µε τη σύµβαση, της επίδοσης και απόδοσης του υλικού. 

 

3. Ο ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, σύµφωνα µε κρίση της Υπηρεσίας, 

δειγµατοληψίες υλικών, τα οποία προτίθεται να χρησιµοποιήσει για τις διάφορες κατασκευές 

και να τα εξετάσει µε βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών της Υπηρεσίας, της 

Χώρας, της χώρας προέλευσης ή να προσκοµίζει βεβαίωση του Υπουργείου Βιοµηχανίας, ότι 

αυτά συµφωνούν προς τις εγκεκριµένες Προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. 

 

4. Ειδικά για τα υλικά που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (όπως καλώδια ή σωλήνες κάθε 

φύσεως, κλπ.) η ποιότητα των οποίων ελέγχεται από το εργοστάσιο κατασκευής, ο ανάδοχος 

έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Υπηρεσία 15 ηµέρες πριν από τη σχετική δοκιµασία για να 

παρακολουθηθούν από αυτή οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµασίες, εφόσον προβλέπεται 

στην ΕΣΥ, άλλως θα προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου 

κατασκευής. 

 

5. Υλικά που προβλέπονται από τη µελέτη (όπως π.χ. υδραυλικοί υποδοχείς, µπαταρίες, 

κρουνοί, κλείθρα, χειρολαβές, πλαστικά δάπεδα, ψευδοροφές, διακόπτες, φωτιστικά σώµατα, 

κ.α.) δεν θα προσκοµίζονται στο έργο και δεν θα τοποθετούνται χωρίς προηγουµένως να 

προσκοµισθούν δείγµατα και εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ή αν προβλέπεται 

από την ΕΣΥ, από την Προϊσταµένη Αρχή. Τα παραπάνω δείγµατα θα υποβάλλονται έχοντας 

πάνω τους καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: ο αριθµός του έργου, ο αριθµός 

τιµολογίου, η χώρα προελεύσεως, το εργοστάσιο κατασκευής και ο τύπος υλικού. Για 

εργασίες που εκτελούνται έξω από το εργοτάξιο (όπως π.χ. κουφώµατα,  έπιπλα, κλπ.) ο 

ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερώνει έγκαιρα την επίβλεψη, για να είναι δυνατός ο 

έλεγχος στα στάδια κατασκευής. 

 

6. Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας για την αποπεράτωση του όλου έργου και 

καµία αποζηµίωση δεν θα δοθεί στον ανάδοχο, για λόγους καθυστερήσεώς του να εκτελέσει 

τις δοκιµασίες που απαιτούνται ή δίνεται εντολή να γίνουν ή για λόγους απορρίψεως ή 

αντικαταστάσεως ακατάλληλων υλικών. 

 

7. Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που υπάρχουν 

στην αγορά χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Όπου στα συµβατικά τεύχη αναγράφεται ενδεικτικός 

τύπος ορισµένου κατασκευαστή, αυτός δίνεται για συµπλήρωση των χαρακτηριστικών και 

διευκόλυνση της επιλογής από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όµως µπορεί να προτείνει υλικό 

οποιουδήποτε κατασκευαστή, ισοδύναµο µε το οριζόµενο, της ισοδυναµίας υποκείµενης στην 

έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εργαστηριακός Έλεγχος Υλικών 

 

1. Μόλις ο ανάδοχος εγκατασταθεί υποχρεώνεται (εφ’ όσον θεωρηθεί απαραίτητο από την 

επίβλεψη του έργου) να µεριµνήσει µε δαπάνες του για την εκτέλεση των παρακάτω 

εργασιών: 
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α. Να εξετάσει ώστε όλα τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για επιχώσεις, 

υποβάσεις και σκυροδέµατα να µην έχουν προσµίξεις οι οποίες θα επιδράσουν δυσµενώς 

επί της αντοχής του έργου. 

 β. Να εξετάσει αν τα παραπάνω υλικά είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας. 

γ. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου 

σε εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο µε την έγκριση της Υπηρεσίας και τα 

αποτελέσµατα αυτά πρέπει να υποβληθούν στην Προϊσταµένη Αρχή για έγκριση. 

δ. Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µε µέριµνά 

του και µε δαπάνες του να εξετάζει τακτικά τα αδρανή υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για 

επιχώσεις, υποβάσεις, σκυροδέµατα και ασφαλτοµίγµατα, αν είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, τους συµβατικούς όρους της εργολαβίας και τις εγκεκριµένες µελέτης 

ανάθεσης. 

ε. Υλικά και εργασίες, οι οποίες δεν θα είναι σύµφωνες µε τις παραπάνω απαιτήσεις 

των προδιαγραφών και µελετών, θα απορρίπτονται από την Επίβλεψη της Υπηρεσίας. 

 

2. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να µεριµνήσει, µε δαπάνες του, για την ίδρυση στο 

εργοτάξιο εργαστηρίου, εφόσον τούτο προβλέπεται στους ειδικούς όρους το οποίο θα πρέπει 

να έχει όλα τα απαραίτητα όργανα και το απαιτούµενο προσωπικό, ώστε να είναι δυνατές, οι 

παραπάνω εξετάσεις, δοκιµασίες και έλεγχοι, καθώς επίσης η εύρεση της βέλτιστης 

υγρασίας, η παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος και ότι άλλο προβλέπουν οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. 

 

3. Ο Κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο να µεριµνήσει µε 

δαπάνες του, ώστε οι παραπάνω έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες να γίνονται σύµφωνα µε 

τους υφιστάµενους κανονισµούς σε ΚΕ∆Ε ή ΠΕ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ανεξάρτητα ή παράλληλα 

µε τους ελέγχους που θα γίνονται σε τυχόν υφιστάµενο εργοταξιακό εργαστήριο. Επίσης, στα 

παραπάνω εργαστήρια θα γίνονται και όλοι οι έλεγχοι, εξετάσεις και δοκιµασίες, οι οποίες δεν 

µπορούν να γίνουν στο εργοταξιακό εργαστήριο, πάντοτε µε µέριµνα και δαπάνες του 

αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Τιµές µονάδος νέων εργασιών 

 

1. Οι τιµές µονάδος νέων εργασιών καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν.4412/16, 

όπως αυτό ισχύει (καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού). 

 

2. Για τον κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από το Νόµο ότι θα 

εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται, 

άσχετα από τα µέσα τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο για την 

εκτέλεση των εργασιών, (δηλαδή µεγάλου ή µικρού αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή 

άλλων τύπων, αν είναι καινούργια ή όχι, εργατικών χεριών συνολικά ή µερικά, σε µικρή ή 

µεγάλη αναλογία κλπ.). 

 

3. Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια ισχύουν για τις τιµές 

µονάδας νέων εργασιών του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο Προκαταβολές 

 

1. Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 150 του Ν.4412/16 και εφόσον και µόνο, η χορήγηση αυτών έχει προβλεφθεί από τη 

∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας ή την ΕΣΥ. 

 

2. Η χορήγηση προκαταβολής γίνεται µε αίτηση του αναδόχου και επιβαρύνεται αυτή µε τόκο 

που ορίζεται κατά τα νόµιµα. 

 

3. Πρόσθετη Προκαταβολή, λόγω αύξησης της συµβατικής δαπάνης του έργου (µε έγκριση 

συγκριτικού πίνακα ή νέα σύµβαση), δεν θα χορηγείται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Ασφάλιση Προσωπικού 

 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, ανεξάρτητα από το εάν το έργο εκτείνεται µέσα ή έξω από 

ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ, να ασφαλίζει σ' αυτό, όλο το προσωπικό που απασχολεί, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για το ΙΚΑ και τους λοιπούς, κατά το νόµο, οργανισµούς κοινωνικής 

ασφαλίσεως. 

 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, 

αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό που απασχολεί σε 

εργοτάξια του έργου, εάν αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί ΙΚΑ. Η εκπλήρωση της 

παραπάνω υποχρεώσεως του αναδόχου βεβαιώνεται µε την προσκόµιση στην Υπηρεσία 

των σχετικών ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθούν τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόσει ανάλογη κράτηση από το 

λογαριασµό του και µέχρι να τα προσκοµίσει. Εάν ο ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των 

παραπάνω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει 

στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων για λογαριασµό του αναδόχου 

και παρακρατεί τα ποσά που δαπανήθηκαν για λογαριασµό του. 

 

3. Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί έχει υποχρέωση µε την υπογραφή της σύµβασης, να 

υποβάλλει δήλωση στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ για την εργολαβία που ανέλαβε, 

δίνοντας πλήρη στοιχεία γι' αυτό (είδος, περιοχή εκτελέσεως, προϋπολογισµό, κλπ.). 

 

4. Ο ανάδοχος που, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική Νοµοθεσία θεωρείται 

εργοδότης, έχει υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως και ανελλιπώς στο ΙΚΑ και τους άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς τις νόµιµες εισφορές πάνω στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, 

όπως κάθε φορά ορίζονται, που βαρύνουν τόσο αυτόν τον ίδιο όσο και το εργατοτεχνικό και 

κάθε φύσεως προσωπικό που θα προσληφθεί από αυτόν, το οποίο θα απασχοληθεί στο 

υπόψη έργο. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο  

Τήρηση Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, όπως και ∆ιαταγών Μονάδος 

 

1. Ο ανάδοχος, που είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των Νόµων κλπ., όπως ορίζεται στο 

Ν.4412/16, έχει υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

τις σχετικές διαταγές και εντολές που του απευθύνουν ή κοινοποιούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου, διάφορες αρχές, σχετικά µε µέτρα που υποδεικνύονται για έλεγχο 

υγείας, ασφαλείας, κοινής ησυχίας, ρυπάνσεως περιβάλλοντος, κλπ. 

 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο των 

έργων, όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη, όπως και γενικά 

κάθε τρίτου. Ευθύνεται απόλυτα, αστικά και ποινικά, για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη, που 

τυχόν επισυµβεί στο προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο εργοτάξιο ή στο 

προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή το προσωπικό του, 

των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυνται. Κατά συνέπεια καθίσταται αποκλειστικά υπόχρεος 

για την πληρωµή προστίµου, χρηµατικής ποινής, αποζηµιώσεως και κάθε άλλης ποινικής ή 

αστικής ευθύνης, που θα προκύψει κατά οποιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, από την 

εκτέλεση των έργων (Εργατικά Ατυχήµατα-Αστικά Αδικήµατα κλπ.). 

 

3. Οµοίως ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες 

διαταγές της Μονάδας, στην περιοχή της οποίας εκτελούνται τα έργα ή τις αντίστοιχες 

αστυνοµικές διατάξεις όταν πρόκειται για εκτέλεση έργων εκτός Μονάδων.  

 

4. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την 

έκδοση όλων των απαιτούµενων από το Νόµο αδειών (όχι αυτών που προβλέπονται για την 

ανέγερση οικοδοµών) και καθίσταται, ουσιαστικά και αποκλειστικά, υπεύθυνος για κάθε 

παράβαση από τις ισχύουσες διατάξεις του τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. Είναι επίσης 

υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των απαιτούµενων 

στοιχείων που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νοµοθεσία και να εφαρµόσει τα 

επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο Ευθύνη Αναδόχου 

 

1. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 138), τόσο για την 

εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος 

είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν 

απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 

 

2. Οµοίως ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν γενικά, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση της εργασίας γενικά, 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών 

και των λοιπών συµβατικών τευχών που έχουν εγκριθεί και των σχεδίων. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο Σήµανση κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών 

 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται 

εργασίες, να τοποθετεί τα σήµατα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα µε τη 

φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά, κλπ.) και να επιµελείται τη 

συντήρησή τους. Στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται 

υποχρεωτικά αυτόµατα σήµατα που αναλάµπουν (FLASH LIGHTS). Οµοίως θα 

χρησιµοποιούνται, όπου παρουσιάζεται ανάγκη, και τροχονόµοι, υπάλληλοι του αναδόχου, 

για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων για απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 

στις οδούς, παρακαµπτηρίους και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, 

ηµέρα και νύχτα. Τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνες του 

αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη 

λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 

 

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 

υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει να 

µετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 

 

2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη µε τις εργασίες αυτές (εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), έχει υποχρέωση όµως αυτός να διευκολύνει, χωρίς 

πρόφαση, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται από το λόγο αυτό, 

ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στις 

εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

 

3. Όταν τα έργα ή µέρος τους κατασκευάζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις, 

πρέπει να ληφθεί µέριµνα, να µην δηµιουργηθεί βλάβη στις κατασκευές και εγκαταστάσεις 

που υπάρχουν (αποθήκες, οδούς, κτίρια, φωτεινή σήµανση, καλώδια  ηλεκτρικής παροχής 

και τηλεφώνων, αποχετεύσεις, υδρεύσεις, κλπ.). 

 

4. Ειδικά για τις περιπτώσεις αεροδροµίων απαγορεύεται κατά αρχήν η κίνηση και η 

στάθµευση των κάθε φύσεως µέσων και µηχανηµάτων του αναδόχου, όπως και η µετακίνηση 

υλικών του πάνω στις επιφάνειες των διαδρόµων και στα ερείσµατά τους.   

 

5. Πριν από την έναρξη των πάσης φύσεως χωµατουργικών εργασιών, θα αναζητηθούν και 

θα εντοπισθούν τα τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια, σωλήνες) τα οποία µε οποιοδήποτε 

τρόπο διέρχονται υπογείως από την περιοχή του έργου. 

 

6. Η κατά τόπους Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο όλα τα διαθέσιµα 

στοιχεία που υπάρχουν σ' αυτήν ή τη Μονάδα (οδηγίες, σχέδια) τα οποία αφορούν στα 

δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή του έργου. Βάσει αυτών, σε συνεργασία µε τον 

αρµόδιο µηχανικό, θα αναζητηθούν και θα εντοπισθούν από τον ανάδοχο όλα τα υφιστάµενα 

δίκτυα. Η αναζήτηση και ο εντοπισµός θα γίνουν µέσω ανιχνευτή µετάλλου, ο οποίος θα 
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εργάζεται χωρίς να απαιτείται η εισαγωγή χαρακτηριστικού σήµατος στα δίκτυα. Με τον 

ανιχνευτή θα γίνει ο εντοπισµός της οδεύσεως των δικτύων και µε δοκιµαστικές τοµές, 

εκσκαφές, θα προσδιοριστεί και η φύση του δικτύου (τηλεφωνικό καλώδιο, ηλεκτρικό 

καλώδιο, σωλήνες υδρεύσεως, κλπ.). 

 

7. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης και εντοπισµού θα αποτυπωθούν πάνω σε σχέδιο 

κάτοψης της περιοχής του έργου. Πάνω σ' αυτό, µε χαρακτηριστική γραµµογραφία, θα 

παριστάνονται και οι προτεινόµενες λύσεις για τη διαφύλαξη του δικτύου, δηλαδή η 

προστασία επί τόπου µε εγκιβωτισµό εντός σκυροδέµατος, ή η µετατόπιση εκτός περιοχής 

εργασιών µε προσθήκη νέου τµήµατος, ή και οι δύο λύσεις, εκτελούµενες αντίστοιχα σε δύο 

φάσεις. 

 

8. Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην Προϊστάµενη Αρχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία το 

ταχύτερο, µετά την εγκατάσταση του αναδόχου. Το σχέδιο θα συνοδεύεται µε περιγραφή για 

προστασία ή µετατόπιση των δικτύων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της επί τόπου 

προστασίας, το καλώδιο ή ο σωλήνας υδρεύσεως θα τοποθετείται µέσα σε πλαστικό σωλήνα 

διαµέτρου 16 εκ., ο οποίος θα εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα (C12/15) τετραγωνικής διατοµής 

διαστάσεων 45Χ45εκ. 

 

9. Η εργασία προστασίας ή µετατόπισης θα εκτελεστεί µετά την έγκρισή της από την 

Προϊστάµενη Αρχή. 

 

10. Με βάση τα παραπάνω, ουδεµία ζηµία από τον ανάδοχο επί υφισταµένων δικτύων είναι 

αποδεκτή. Αν παρά ταύτα κατά την κατασκευή του έργου επέλθει από τον ανάδοχο βλάβη 

στα δίκτυα, η αποκατάστασή της θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ίδιο. Εξαίρεση από αυτό 

αποτελεί η περίπτωση γενοµένης βλάβης επί πλαστικού αγωγού υδρεύσεως του οποίου η 

βάση δεν υπεδείχθη από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία µε ακρίβεια τουλάχιστον πέντε µέτρων. 

Στην περίπτωση αυτή, η αποκατάσταση θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε 

οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα πληρωθεί ιδιαιτέρως. 

 

11. Η αποκατάσταση του βλαµµένου δικτύου, πλην πλαστικού σωλήνα, που θα επέλθει  από 

τον ανάδοχο, ανάλογα µε τη φύση του δικτύου, θα εκτελείται όπως παρακάτω περιγράφεται : 

α. Υπόγειο τηλεφωνικό καλώδιο: θα αποκαθίσταται άµεσα, µε προσωρινό  τρόπο, η 

συνέχεια των επικοινωνιών και ακολούθως θα αντικαθίσταται το καλώδιο µε νέο σε όλο το 

µήκος το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ των πλησιέστερων συνδέσµων και σε µήκος όχι 

µεγαλύτερο των σαράντα (40) µέτρων καλωδίου. 

β. Ηλεκτρικό καλώδιο µέσης ή χαµηλής τάσης: θα αντικαθίσταται µε νέο καλώδιο, το 

τµήµα του υφιστάµενου δικτύου, το οποίο βρίσκεται δέκα (10) µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης. 

γ. Αγωγός δικτύου ύδρευσης:  θα αντικαθίσταται µε νέο σωλήνα, το τµήµα το οποίο 

βρίσκεται δέκα (10) µέτρα περίπου εκατέρωθεν της βλάβης. 

δ. Αγωγός καυσίµου: θα αντικαθίσταται, µε νέο αγωγό, το τµήµα το οποίο βρίσκεται 

δεκαπέντε (15) περίπου µέτρα εκατέρωθεν της βλάβης.  

 

12. Η εργασία αναζητήσεως και εντοπισµού µέσω ανιχνευτή µετάλλων δεν πληρώνεται 

ιδιαίτερα, αλλά η δαπάνη της περιλαµβάνεται αναλογικά στις τιµές µονάδος του έργου. Η 
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εργασία όµως προστασίας ή µετατόπισης πληρώνεται ιδιαίτερα µε βάση τις συµβατικές τιµές, 

εφόσον υπάρχουν, ή νέες τιµές που θα συνταχτούν κατά τα νόµιµα και η σχετική δαπάνη θα 

βαρύνει το κονδύλιο των απροβλέπτων.     

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο Σχέδια από την εκτέλεση - Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης 

 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, µετά την αποπεράτωση του όλου 

έργου και ένα (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την προσωρινή παραλαβή του, να παραδώσει 

στην Υπηρεσία, διαµέσου του Επιβλέποντος µηχανικού, µία σειρά σχεδίων σε διαφανές χαρτί 

και µε την υπογραφή του, όλων των έργων που εκτελέστηκαν, όπως αυτά κατασκευάστηκαν 

τελικά, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων και διορθώσεων, οι οποίες ίσως 

έγιναν στα σχέδια που εγκρίθηκαν αρχικά . 

 

2. Πριν από τη σύνταξη των παραπάνω σχεδίων, ο ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει από την 

Υπηρεσία πρόσθετες πληροφορίες σε ότι αφορά τις λεπτοµέρειες των σχεδίων. Ειδικότερα, 

τα σχέδια πρέπει να περιλαµβάνουν τα παρακάτω : 

α. Να σηµειώνονται επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των νέων υπογείων δικτύων, τα 

παλιά υπόγεια δίκτυα που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση των 

νέων δικτύων. 

β. Όλες οι θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως των νέων δικτύων θα εξαρτώνται από 

σταθερά σηµεία, στα δε ευθύγραµµα τµήµατα η εξάρτηση θα γίνεται στα διαστήµατα L/5, 

όπου L το ευθύγραµµο µήκος σε µέτρα (αλλά πάντως όχι µικρότερο από πενήντα µέτρα). 

γ. Ως σταθερά σηµεία εξαρτήσεως θα λαµβάνονται άκρα σταθερών και µονίµων 

κατασκευών (κτιρίων, δρόµων, αποθηκών, κλπ.) θα αποφεύγεται δε να λαµβάνονται ως 

τέτοια, σηµεία που υπάρχει η πιθανότητα να µετακινηθούν ή καταστραφούν (στύλοι 

φωτισµού, συγκεντρώσεις υλικών, µικρά δέντρα, κλπ.). Επί των σχεδίων εξ εκτελέσεως των 

νέων υπογείων δικτύων να σηµειώνεται η επισήµανση που έγινε στα υπόγεια δίκτυα στις 

χαρακτηριστικές θέσεις τους, όπως είναι αλλαγές κατευθύνσεων, σύνδεσµοι διακλάδωσης, 

σύνδεσµοι υψηλής τάσης, κλπ. 

δ. Η επισήµανση των πάσης φύσεως δικτύων θα γίνεται όπως προβλέπεται στις 

αντίστοιχες προδιαγραφές του δικτύου, µε την ακόλουθη τροποποίηση: Το ενδεικτικό σηµείο 

θα τοποθετείται παραπλεύρως του δικτύου σε απόσταση 40-60 εκ. θα φτάνει µέχρι βάθος 70 

εκ. και στην άνω επιφάνεια του θα σηµειώνεται εγχάρακτα µε βέλος, η κατεύθυνση που 

βρίσκεται το δίκτυο. 

ε. Στις θέσεις όπου τα νέα δίκτυα πέρασαν από φρεάτια ή σωληνώσεις (υφιστάµενες ή 

νέες), θα γίνεται ιδιαίτερη υπόδειξη στο σχέδιο και µάλιστα  εφόσον η διά-βαση των δικτύων 

είναι πολυδιαυλική θα καθορίζεται και θέση της σωλήνωσης από την οποία πέρασε. 

στ. Στην περίπτωση όπου λόγω στενότητας χώρου ή για λόγους οικονοµικούς, νέο 

δίκτυο τοποθετήθηκε σε παλιό χαντάκι που επανασκάφτηκε, τότε στο σχέδιο εξ εκτελέσεως 

θα παριστάνονται µε διαφορετική γραµµογραφία και τα δύο ή τρία δίκτυα, η δε σχετική τους 

θέση στο σχέδιο (δεξιό, αριστερό, µεσαίο) θα ανταποκρίνεται στην πραγµατική σχετική θέση. 

ζ. Η κλίµακα των σχεδίων εξ εκτελέσεως των υπογείων δικτύων θα καθορίζεται από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έτσι ώστε τα σχέδια να είναι ευανάγνωστα και να 

ανταποκρίνονται στον προορισµό τους. 
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3. Ο ανάδοχος πρέπει να παραδώσει, µαζί µε τα σχέδια από την εκτέλεση πλήρεις οδηγίες 

λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και στα Ελληνικά, όπως και τεχνικά 

εγχειρίδια και καταλόγους ανταλλακτικών σε πέντε (5) αντίτυπα, των Μηχανηµάτων που 

τυχόν εγκαταστάθηκαν από αυτόν και για κάθε µι θέση. 

 

4. Σε περίπτωση αµέλειας του αναδόχου για την εκτέλεση αυτής της υποχρέωσης η 

Υπηρεσία προβαίνει στην εκτέλεσή της σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

λικά έργου-Προσωρινές Εγκαταστάσεις του αναδόχου- Προστατευτικές κατασκευές 

 

1. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάσσει, µε δαπάνη του, τα υλικά, µηχανήµατα, 

εργαλεία που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωµάτωση και είναι 

υπεύθυνος για κάθε καταστροφή ή απώλειά τους, από πληµµελή χρήση ή διαφύλαξη. 

 

2. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, 

εργαστήρια, γραφεία, κλπ.) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, 

θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που θα επιτρέπονται 

από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές. 

 

3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη, υποστήριξη, υποθεµελίωση ή άλλη 

προστασία υπάρχουσας γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στις 

απαραίτητες κατασκευές, όπως και να λάβει κάθε άλλο µέτρο, για να αποφύγει την πρόκληση 

ζηµιών σε τρίτους ή στην Υπηρεσία ή και στο έργο, αποζηµιούµενος γι΄ αυτές µε βάση τις 

τιµές του συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τιµές µονάδας νέων εργασιών για τις εργασίες 

που δεν προβλέπονται από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 

 

1. O ανάδοχος έχει υποχρέωση, µε δαπάνες του και πριν παραδώσει για χρήση κάθε τµήµα 

του έργου, όπως και µετά την περάτωση όλου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από 

τους γύρω από αυτό το τµήµα, χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή 

εγκατάσταση που απαιτήθηκε και προβλέπεται από το προηγούµενο άρθρο 16 της 

παρούσης, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά που πλεονάζουν, 

χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κλπ., να σηκώσει 

(καταστρέψει, κλπ.) κάθε βοηθητικό έργο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία σαν άχρηστο ή 

επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία (π.χ., των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους που 

αυτά ήταν αφηµένα ή εγκατεστηµένα κλπ., να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις 

κατασκευές, όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά να µεριµνήσει για κάθε τι 

άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου για εύρυθµη λειτουργία σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης ή όπως προδιαγράφεται από την ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη 

του έργου. 
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2. Οµοίως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, εφόσον κατά τη κρίση της Υπηρεσίας δεν υπάρχει 

πλέον ο λόγος ύπαρξης, να καθαιρέσει, αποκοµίσει, κλπ., κάθε προστατευτική κατασκευή 

που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) που 

επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο για να αποφευχθούν κάθε φύσεως ζηµιές, ατυχήµατα, 

κλπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς 

εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως έργα, όπως και να αποµακρύνει τα περιφράγµατα των 

εργοταξίων. 

 

3. Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

δεν προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογο χρόνο περάτωση των παραπάνω εργασιών, 

αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και η δαπάνη που έγινε εκπίπτει από την πρώτη 

πληρωµή προς αυτόν, πέρα από τη µη έκδοση βεβαίωσης για εµπρόθεσµη εκτέλεση του 

έργου ή τµήµατός του γι' αυτό το λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο Πρόγραµµα κατασκευής έργων 

 

1. Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες, εκτός και αν 

ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, από την υπογραφή της συµβάσεως να συντάξει και 

υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα που να απεικονίζει αναλυτικά την έναρξη, τη 

διαδοχή και τα διάρκεια όλων των επί µέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν για 

την ολοκλήρωση του έργου, µέσα στην τυχόν τµηµατική και ολική προθεσµία αποπεράτωσής 

του, όπως ορίζει το άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος, να συνεργαστεί µε 

τον επιβλέποντα µηχανικό για να εξετάσουν µαζί τα θέµατα που υπάρχουν και να επιλέξουν 

τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα εισαχθούν στο χρονοδιάγραµµα.To χρονοδιάγραµµα  

µε υπογραφή και του επιβλέποντος µηχανικού θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση. 

 

3. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής των γενικών προϋποθέσεων της εκτέλεσης του έργου ή 

ύπαρξης καθυστερήσεων µε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της Υπηρεσίας και σε κλίµακα που 

να επιδρά στην τήρηση του Προγράµµατος, αυτό θα ανασυντάσσεται από τον ανάδοχο, θα 

προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες και θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έγκριση, µαζί µε 

αναλυτική αιτιολογική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν την ανασύνταξη. 

 

4. Ανάλογα µε την τεχνική και οικονοµική σηµασία του έργου, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 

θα συντάσσεται το χρονοδιάγραµµα µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης ή κατά 

απλούστερο τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο Επίβλεψη κατασκευής του έργου 

 

Πέρα από το ότι προβλέπεται στο σχετικό µε την επίβλεψη κατασκευής του έργου, 

άρθρο 136 του Ν.4412/16, ισχύουν τα παρακάτω : 
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1. Ο επιβλέπων το έργο και οι βοηθοί του δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι να µεταβάλλουν τις 

διατάξεις των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς έγγραφη έγκριση της 

Προϊστάµενης Αρχής γι' αυτό, η δε παρουσία αυτών που ασκούν την επίβλεψη δεν 

απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

σύµβαση. 

 

2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει επαρκή µεταφορικά µέσα για την κίνηση όλου του 

προσωπικού της Υπηρεσίας που ασκεί την επίβλεψη του έργου, τόσο από την πλησιέστερη 

πόλη προς την περιοχή των έργων, όσο και µέσα στην περιοχή αυτή, όλες δε οι σχετικές 

δαπάνες για την κίνηση αυτού του προσωπικού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο Επιµετρήσεις Εργασιών 

 

1. Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες 

στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

 

2. Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των 

εργασιών, ισχύουν τα Τιµολόγια της εργολαβίας. 

 

3. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος 

επιµετρήσεως, θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα 

εκτελεστούν και δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και όταν ολοκληρωθεί η περάτωση των εργασιών 

των εγκαταστάσεων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεώνεται να προβαίνει στις απαιτούµενες 

δοκιµές µε δικά του µέσα και όργανα και µε δικές του δαπάνες (εκτός από το απαιτούµενο για 

τις δοκιµές ηλεκτρικό ρεύµα και καύσιµο, τα οποία θα βαρύνουν την Υπηρεσία). Οι δοκιµές 

θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθούν τα απαιτητά αποτελέσµατα. οπότε θα 

συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 

έργου. 

 

2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των αρµοδίων οργάνων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

3. Οι δοκιµές θα πρέπει να γίνονται έγκαιρα µε τρόπο ώστε τυχούσα αστοχία της 

εγκαταστάσεως να µην έχει επιπτώσεις στις ακόλουθες εργασίες. 

 

4. Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις οι επιτυχείς δοκιµές αποτελούν 

προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης περατώσεως εργασιών. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση 

 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει στην κατοχή της ή να χρησιµοποιήσει 

οποιοδήποτε τµήµα του έργου που έχει περατωθεί ή έχει µερικά εκτελεστεί. Αυτή όµως η 

κατοχή ή χρήση δεν θεωρείται ότι  αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει 

εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Εάν η κατοχή ή χρήση από τον εργοδότη 

τµηµάτων του έργου καθυστερήσει την πρόοδο των υπολοίπων εργασιών, αυτό θα ληφθεί 

υπόψη από την Υπηρεσία η οποία θα δώσει ανάλογη αύξηση των προθεσµιών 

αποπεράτωσης του έργου, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει νοµότυπα ο ανάδοχος. 

Εάν αυτή δε η κατοχή ή χρήση τµήµατος του έργου επιβάλλει πρόσθετες δαπάνες στον 

ανάδοχο, τότε η Υπηρεσία θα καταβάλλει σ' αυτόν τις πραγµατικές δαπάνες µε βάση 

πρωτόκολλο καθορισµού νέων τιµών που θα συνταχθεί. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία αποφασίσει να προβεί στην κατοχή ή χρήση τµήµατος 

του όλου έργου, πλήρως αποπερατωµένου ή όχι, διατάσσει την διοικητική παραλαβή του, 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 169 του Ν.4412/16.   

             

     

ΑΡΘΡΟ 23ο Υποχρέωση συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο 

 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή συντήρησης των έργων γενικά ορίζεται σε δέκα πέντε 

(15) µήνες, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο Παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος 

 

1. Τοπική παροχή ηλεκτρικής ισχύος και ύδατος δεν διατίθεται. Εφόσον όµως κατά την κρίση 

της Υπηρεσίας υπάρχει σχετική επάρκεια σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν το έργο 

εκτελείται µέσα στο χώρο τους, είναι δυνατό να διατίθεται ηλεκτρική ισχύς ή και ύδωρ µε 

πληρωµή που θα συµφωνηθεί και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί ασφαλείας. 

 

2. Τις γεννήτριες, µετασχηµατιστές, καλώδια σύνδεσης, κλπ., που µπορεί να απαιτηθούν, 

πρέπει να προµηθευθεί και εγκαταστήσει ο ανάδοχος µε φροντίδα και δαπάνη δική του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο Μέτρα υγιεινής - Πρώτες Βοήθειες 

 

Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει, µε δική του δαπάνη, σε κατάλληλες θέσεις χώρους 

υγιεινής (υποχρεωτικά WC, προαιρετικά ντους) για χρήση αυτών που ασχολούνται στα έργα 

και θα φροντίζει να διατηρούνται καθαρά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου 

Εργασίας. Οφείλει επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο των έργων στοιχειώδες φαρµακείο µε 

επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες σε 

µικροτραυµατισµούς κατά την εκτέλεση των έργων. 
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ΑΡΘΡΟ 26ο Εκρηκτικές Ύλες 

 

Ο ανάδοχος θα προµηθεύεται τις εκρηκτικές ύλες που θα απαιτηθούν, όπου 

επιτρέπεται η χρήση τους, τόσο για την όρυξη υλικών όσο και για τους εκβραχισµούς στον 

τόπο των έργων, και υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται από τις αρµόδιες 

αρχές ασφαλείας, όπως και τις ειδικότερες διαταγές της Μονάδας που ισχύουν, ως προς την 

προµήθεια, µεταφορά, διαφύλαξη, διάθεση και επιστροφή των ποσοτήτων που τυχόν δεν θα 

χρησιµοποιηθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο Περιορισµοί Κυκλοφορίας 

 

1. Μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις το προσωπικό και τα µηχανήµατα του αναδόχου θα 

κινούνται µόνο στις περιοχές εκτέλεσης των έργων, στη θέση ή θέσεις αποθήκευσης υλικών 

και συγκέντρωσης µηχανηµάτων του αναδόχου, όπως και στις οδούς προσπέλασης τους. Τα 

όρια των παραπάνω περιοχών εκτέλεσης έργων, θέσεων αποθήκευσης και συγκέντρωσης 

και οι οδοί προσπέλασης που είναι δυνατόν να διατεθούν, θα καθορισθούν από τον 

επιβλέποντα µηχανικό σε συνεργασία µε τις Στρατιωτικές Αρχές, µε τις οδηγίες του οποίου 

πρέπει να συµµορφώνεται ο ανάδοχος. 

 

2. Ο ανάδοχος πρέπει να προγραµµατίσει την εκτέλεση των εργασιών κατά τρόπο που να 

µην εµποδίζει τις προσπελάσεις αεροσκαφών προς διάδροµο, δάπεδα και λοιπές 

εγκαταστάσεις του αεροδροµίου, όταν εκτελούνται έργα µέσα σ' αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο Καιρικές Συνθήκες 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται γενικά µε τις καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιοχή. Κατόπιν αυτού ουδεµία παράταση δικαιολογείται εκτός αν 

επικρατήσουν ασυνήθεις για την περιοχή καιρικές συνθήκες. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 13 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από τους άλλους εργολήπτες (αναδόχους) οι οποίοι 

θα χρησιµοποιηθούν από τον κύριο του έργου σε εργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται 

στην παρούσα εργολαβία. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διευκολύνει τον κύριο του 

έργου και τους άλλους εργολήπτες ή προµηθευτές και να ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των 

εργασιών µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος ώστε να µην τους 

παρεµβάλλει εµπόδια. 

 

2. Σύµφωνα µε τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες του έργου και τις οδηγίες της Επίβλεψης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να µορφώνει ή να διανοίγει στα εκτελούµενα υπ΄ αυτόν παντός 

είδους τµήµατα του κτιρίου, τις απαιτούµενες οπές διόδου ή φωλιές ή αύλακες εντοιχίσεως 

των σωλήνων ή εξαρτηµάτων των διαφόρων ηλεκτροµηχανολογικών έργων του. 
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3. Οπωσδήποτε απαγορεύεται η µόρφωση από τον ανάδοχο οπών ή φωλεών στα από 

οπλισµένο σκυρόδεµα τµήµατα των κτιρίων, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 

µηχανικού. 

 

4. Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνονται, πλην της δαπάνης διανοίξεως και 

η δαπάνη αποκαταστάσεως των  µορφουµένων ή διανοιγοµένων φωλεών, οπών ή αυλάκων 

για την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο 

Ειδικές διατάξεις για έργα χρηµατοδότησης ΝΑΤΟ 

 

Εφόσον το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΝΑΤΟ έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

του Ν. ∆. 45/73. 

ΑΡΘΡΟ 31ο Γενικά Έξοδα - Εργολαβικό Όφελος - Κρατήσεις 

 

 Το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους, ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) 

ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης σύµφωνα µε την παρ 7(θ) του άρθρου 53 του 

Ν.4412/16. 

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νοµοθεσία.

   

 

ΑΡΘΡΟ 32ο Περί Φ.Π.Α 

 

Ανάλογα µε την πηγή χρηµατοδότησης των έργων ισχύουν τα παρακάτω, σχετικά µε 

το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.): 

 

1. Όταν τα έργα είναι Εθνικά (χρηµατοδοτούµενα είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, είτε 

από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων) ισχύουν γενικά οι διατάξεις περί Φ.Π.Α., δηλαδή 

ο Κύριος του έργου (Υπηρεσία του ΥΕΘΑ) καταβάλλει στον ανάδοχο Φ.Π.Α. 

 

2. Όταν τα έργα είναι ΝΑΤΟ (µε την έννοια της παραγρ. 1γ του άρθρου 31 της παρούσας) 

δεν επιβαρύνονται µε Φ.Π.Α, η εισαγωγή και η παράδοση ειδών και πάσης φύσεως υλικών 

που προορίζονται να ενσωµατωθούν στο έργο, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που 

συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση του έργου, όπως λεπτοµερώς αναφέρονται στην υπ’ 

αριθµό Π.4056/3029/17.6.87 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί "Φορολογικής 

µεταχείρισης ειδών εισαγοµένων ή παραδιδόµενων για εκτέλεση έργων του Κοινού 

Αµυντικού Προγράµµατος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ)." 

 

ΑΡΘΡΟ 33ο Τόπος ∆ιανοµής αναδόχου 

  

Πέρα από όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/16, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 

να ορίσει τον αντίκλητό του κατά την υπογραφή της σύµβασης και όταν το έργο εκτελείται 

µακριά από την έδρα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον του 
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ζητηθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να ορίσει αντίκλητό του µε έδρα την περιοχή 

εκτέλεσης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 34οΤροποποίηση όρων της ΓΣΥ 

 

Η υπηρεσία µπορεί στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων να τροποποιεί άρθρα της 

ΓΣΥ, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  

 

   
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΧΗΣ Γ2/4 ∆ΝΤΗΣ Γ2 

 

       Σµχος (ΜΕ)                             Σµχος (ΜΕ)                        Σµχος(ΜΕ) 

     Απ. ∆ιγγελίδης                        Απ. ∆ιγγελίδης                    Αθ. Βαλάσης  
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αναθεώρηση τιµών 
 

Για την αναθεώρηση των τιµών του τιµολογίου της µελέτης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο Υπέρβαση προθεσµιών - Ποινικές ρήτρες 
 

1. Για την υπέρβαση των προθεσµιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν 
εφαρµογή τα αναφερόµενα στο άρθρο 148 του Ν.4412/16. 
 
2. Στην περίπτωση που στο έργο επικρατήσουν ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που 
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το χρόνο εκτέλεσης του όλου έργου ή µέρους αυτού, ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται όπως ευθύς αµέσως ενηµερώσει έγγραφα τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία για τις καθυστερήσεις, προκειµένου αιτιολογηθεί και τεκµηριωθεί 
αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. 

 
3. Επίσης εφ΄ όσον οι υπ΄ όψη καθυστερήσεις δηµιουργούν πρόσθετες δαπάνες 
στον ανάδοχο και προσαυξάνουν το κόστος εκτέλεσης εργασιών (ηµεραργίες 
προσωπικού και µηχανηµάτων) και για να ληφθεί υπ΄ όψη σχετική απαίτηση, θα 
πρέπει ο ανάδοχος ευθύς αµέσως, να γνωστοποιήσει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 
πλήρως αιτιολογηµένα, τις οικονοµικές του απαιτήσεις. Παρόµοια αιτήµατα που 
τίθενται εκ των υστέρων δεν θα λαµβάνονται υπ΄ όψη, τόσο για τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας όσο και των αντίστοιχων αποζηµιώσεων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο Πιστοποίηση - Εντολή πληρωµών 
 

Για την πιστοποίηση και τις πληρωµές της εργολαβίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 152 του Ν.4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο Συµφωνία υλικών µε οδηγία Ε.Ε. 
 

1. Τονίζεται ότι για το έργο ισχύει η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθµόν 470 (ΦΕΚ /183 
Β/4-4-85) περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός 
ορισµένων ορίων τάσεων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 
73/23/ΕΟΚ,  όπως ισχύουν σήµερα. 

 
2. Επί των προηγουµένων τονίζεται ότι κάθε τροποποίηση της ανωτέρω, η οποία 
ήθελε εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει για το 
έργο υπό την προϋπόθεση της παραγρ. 4.3 και έχει εφαρµογή για τα αντίστοιχα 
υλικά του έργου που αφορά, εκτός αν αυτά, αποδεδειγµένα, είχαν παραγγελθεί προ 
της εκδόσεως της τροποποιητικής αποφάσεως. Εφ΄ όσον η εφαρµογή της 
τροποποιητικής αποφάσεως συνεπάγεται κάποια υπέρβαση οικονοµική στο έργο ή 
χρονική παράταση σ΄ αυτό, θα υποβληθεί έγκαιρα αίτηση του αναδόχου, αναλυτικά 
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δικαιολογηµένη. Προ της εγκρίσεως αυτής κανένα αντίστοιχο υλικό δεν θα 
παραγγελθεί. 

 
3. Τονίζεται πάντως ότι Κύριος του Έργου διατηρεί στην απόλυτη έγκρισή του τη 
δυνατότητα να µην εφαρµόσει την ανωτέρω τροποποίηση. 

 
4. Επί της προµήθειας υλικών από την αλλοδαπή, τονίζεται ότι έχουν ισχύ νοµίµως 
τα προβλεπόµενα περί προτιµήσεως προϊόντων από χώρες µέλη της Ε.Ε. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο Συµφωνία υλικών µε Εθνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, ΕΤΕΠ, 
Υπουργείου Βιοµηχανίας κλπ) 

 
1. Οι προδιαγραφές των υλικών του έργου συντάχθηκαν έτσι ώστε να συµφωνούν ή 
να υπερκαλύπτουν, από απόψεως ασφαλείας, επιβιωσιµότητας και λειτουργίας, τις 
ήδη υφιστάµενες για παρεµφερή υλικά, προδιαγραφές οιουδήποτε εθνικού φορέα 
(ΕΛΟΤ, ΕΤΕΠ, Υπουργείου Συγκοινωνιών, ∆ΕΗ, ΥΠΕΧΩ∆Ε κλπ.). Αν εκ 
παραδροµής ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, η προδιαγραφή κάποιου υλικού του έργου, 
υπολείπεται αντιστοίχου ως ανωτέρω προδιαγραφής, η οποία έχει τεθεί σ΄ εφαρµογή 
προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της µελέτης του έργου, ισχύει η δεύτερη, χωρίς 
οικονοµική αξίωση εκ µέρους του αναδόχου. 

 
2. Αν αντίστοιχα τεθεί σ΄ εφαρµογή µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της µελέτης του 
έργου προδιαγραφή από κάποιο εθνικό φορέα, που αφορά υλικό του έργου και είναι 
αυστηρότερη της αντιστοίχου προδιαγραφής του έργου αυτού, τότε θα τηρηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται (ανάλογα) στην παράγραφο 4.2 του προηγούµενου 
άρθρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο ∆οκιµασία υλικών του έργου 
 

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, για κάθε υλικό του έργου, να ζητήσει την 
εκτέλεση δοκιµών σε εργαστήριο δηµοσίας υπηρεσίας ή ανεγνωρισµένου ιδιωτικού 
φορέα, για να διαπιστώσει ότι το προσκοµιζόµενο στο έργο υλικό, συµφωνεί µε τις 
προδιαγραφές του έργου. 

 
2. Η ως άνω προσφυγή σε εργαστήριο ελέγχου θα ζητηθεί στην περίπτωση που από 
τα υποβληθέντα από τον ανάδοχο στοιχεία του υλικού δεν προκύπτουν µονοσήµαντα 
και αναµφισβήτητα οι τεχνικές ιδιότητες του υλικού. Η αντίστοιχη δαπάνη για τη 
δοκιµή του υλικού βαρύνει τον ανάδοχο και µόνο και πρέπει να εκτιµηθεί αντίστοιχα 
στην υποβολή της προσφοράς του.  

 
3. Επίσης δοκιµασία κάποιου υλικού µπορεί να γίνεται και σε διαφορετικές 
περιπτώσεις εφ΄ όσον κάτι τέτοιο σαφώς αναγράφεται και προβλέπεται στην Τεχνική 
Περιγραφή του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ο Σύνταξη Φακέλου JFAI 

 
(Αφορά τα έργα που χρηµατοδοτούνται µερικώς ή ολικώς από πιστώσεις του 
προγράµµατος Έργων Κοινής Υποδοµής ΝΑΤΟ) 
 
1. Πριν από την προσωρινή παραλαβή του έργου θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο 
φάκελος µε στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την “τελική αποδοχή” των 
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εκτελεσµένων εργασιών από το ΝΑΤΟ (∆ικαιολογητικά Joint Final Acceptance 
Inspection - JFAI) ο οποίος θα περιέχει: 
 
 α. Σχέδια εξ’ εκτελέσεως του έργου σε διαφανές χαρτί τα οποία θα φέρουν 
τίτλους, υποτίτλους και υποµνήµατα τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική 
γλώσσα σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην τεχνική περιγραφή του έργου και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
 β. Πλήρη επιµετρητικά στοιχεία µεταφρασµένα στην αγγλική γλώσσα. 
 
 γ. Κατάσταση µε τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό του έργου που έχει 
εγκατασταθεί στην οποία θα αναφέρονται το είδος, η ποσότητα και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των επί µέρους υλικών (κατασκευάστρια εταιρεία, χώρα προέλευσης, 
το µοντέλο και τον αριθµό σειράς παραγωγής), µεταφρασµένα στην αγγλική γλώσσα. 
 
 δ. Η δαπάνη για την σύνταξη του φακέλου JFAI, περιλαµβάνεται στα γενικά 
έξοδα του Αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο Χρήση εκρηκτικών υλικών 
 

1.  Γενικώς απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλικών. 
 

2. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση εκρηκτικών αφού προηγηθεί συνεννόηση µε τον 
χρήστη του έργου και λάβει από αυτόν γραπτή άδεια προς τούτο. Τονίζεται ότι στην 
περίπτωση αυτή, κάθε ποινική και αστική ευθύνη προς οιονδήποτε τρίτο και τα 
περιουσιακά του στοιχεία βαρύνει, αποκλειστικά και µόνο, τον ανάδοχο. 

 
3. Η µελέτη του έργου δύναται να προβλέπει ορισµένες τροποποιήσεις στο νόηµα 
της παραγρ. 8.1. και 8.2., οι οποίες θα αναγράφονται, σε ιδιαίτερο  κεφάλαιο της 
Τεχνικής Περιγραφής το οποίο θα ονοµάζεται "Χρήση εκρηκτικών υλικών".  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο Εγκατάσταση - ∆ιευθέτηση καλωδιακών δικτύων 
 

1. Η εγκατάσταση των καλωδίων ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέα δίκτυα ή 
µετακινήσεις υφισταµένων, θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει ο 
µικρότερος δυνατός αριθµός συνδέσεων. 

 
2. Πάντως τονίζεται ότι σε κανένα καλωδιακό δίκτυο δεν αποτιµάται ιδιαίτερα ο 
σύνδεσµος, η δαπάνη του οποίου (σαν προµήθεια υλικού και εργασία) 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µονάδος που ανήκει και η προµήθεια του καλωδίου.  

 
3. Κατά την εγκατάσταση οιουδήποτε καλωδιακού δικτύου δεν επιτρέπεται η 
ταυτόχρονη εγκατάσταση ΄΄υλικών προστασίας και καλωδίων''. Θα προηγείται η 
κατασκευή ή εγκατάσταση των βοηθητικών ή προστατευτικών υλικών (άµµου, 
σωληνώσεων, φρεατίων), θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα µηχανικό η αρτιότητά 
τους  και εν συνεχεία θα εγκαθίστανται  τα καλώδια. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο Υλικά επιχώσεως χανδάκων (καλωδιώσεων - σωληνώσεων) 
 

1. Στην τιµή εγκαταστάσεως των πάσης φύσεως καλωδίων περιλαµβάνεται και κάθε 
δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση των υλικών 
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επιχώσεων των χαντακιών, εφ’ όσον η οδική απόσταση από της κεντρικής πύλης της 
Μονάδας µέχρι της θέσεως λήψεως των είναι όχι µεγαλύτερη των 5 ΚΜ. 

 
2. Το ίδιο ισχύει προκειµένου και για υλικά επιχώσεως πάσης φύσεως σωληνώσεων 
εφόσον δεν τιµολογούνται ειδικότερα από το τιµολόγιο της µελέτης. 

 
3. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται τροποποίηση των ανωτέρω εφ΄ όσον σαφώς 
αναγράφεται στο 2ο µέρος της παρούσης ή στην Τεχνική Περιγραφή.  
  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο Εγκρίσεις υλικών 
 

 Η έγκριση που χορηγείται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την διάρκεια 
του έργου, για κάθε υλικό που προορίζεται για το έργο σηµαίνει ότι: ''Η Υπηρεσία 
συµφωνεί για τη χώρα προελεύσεως, τον οίκο κατασκευής και την τεχνολογία 
κατασκευής του υλικού, και παρέχει την κατ΄ αρχήν έγκρισή της για την παραγγελία 
και ενσωµάτωση του υλικού στο έργο. Η οριστική έγκριση του συγκεκριµένου υλικού 
θα χορηγηθεί µετά την επιτυχή εγκατάσταση, δοκιµή και λειτουργία του στον τόπο 
του έργου, στη θέση για την οποία προορίζεται και µετά τις δοκιµές που, κατά την 
Τεχνική Περιγραφή, απαιτούνται να γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής ή εργαστήριο 
δοκιµών κρατικού φορέα και την υποβολή στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία των σχετικών 
πιστοποιητικών’’. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο Τροποποιήσεις προδιαγραφών - Τεχνική µελέτη κατασκευής 
 

1. Στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης καθορίζεται ότι στην σειρά ισχύος των συµβατικών 
στοιχείων της µελέτης του έργου η τεχνική µελέτη κατασκευής προηγείται των 
προδιαγραφών του έργου. 

 
2.  Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή τροποποιήσεων επί των προδιαγραφών του 
έργου καθορίζεται  ότι σ΄ όλες τις περιπτώσεις που υποβάλλεται από τον ανάδοχο 
''Τεχνική Μελέτη Κατασκευής'' τα εις αυτήν προβλεπόµενα υλικά και εργασίες θα είναι 
σύµφωνα απολύτως µε τις προδιαγραφές του έργου. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα αν η 
''Τεχνική Περιγραφή Κατασκευής'' εγκριθεί κατά τη φάση διαδικασίας του 
διαγωνισµού ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο Αρχαιότητες, αντικείµενα αξίας 
 

 Οι οποιεσδήποτε αρχαιότητες έργα τέχνης ή αντικείµενα αξίας οποιασδήποτε 
φύσης, τυχόν ανακαλυπτόµενα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ανήκουν στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο. ∆εν θα καταβληθεί στον ανάδοχο κανένα αντιστάθµισµα, εκτός 
εάν υπάρχει ανάγκη, της δαπάνης εξαγωγής από το έδαφος των παραπάνω 
αντικειµένων.  
 Στην περίπτωση ανακάλυψης των παραπάνω αρχαιοτήτων, έργων τέχνης ή 
αντικειµένων αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό 
για την ανακάλυψη τους, να φυλάει αυτά µε ειδικούς φύλακες και να διακόπτει την 
εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφάλεια 
των παραπάνω αντικειµένων, σε αναµονή οδηγιών από πλευράς των αρµοδίων που 
θα πρέπει να επιληφθούν και να ενεργήσουν το συντοµότερο δυνατόν. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο Υποχρέωση Εκπόνησης και Εφαρµογής ΦΑΥ ως Απαραίτητου 
Στοιχείου για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Π∆ 305/96 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και να ενηµερώνει 
αυτόν σύµφωνα µε την παρ. 7 του ιδίου άρθρου, όπως καθορίζεται στην απόφαση 
υπ΄ αριθµ. 433/19-9-2000 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1176/22-9-2000 τεύχος Β΄.    
 
 Οι παρακάτω παράγραφοι 2 έως και 4 του παρόντος Άρθρου τίθενται ως έχουν 
σύµφωνα µε την Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02 που ισχύει από 14 Ιανουαρίου 2003 που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ-16/Β/14-1-03. 
      
 2.   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.  
 
 

 3. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ).  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο 
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ 
ορίζονται οι εξής: 
 
3.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
 
3.2 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, Π∆-17/96, 
Π∆-305/96, Π∆-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 ∆ιευθύνουσα 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 (Π∆-95/99, Π∆-17/96 ) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του 
Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ). 
 

3.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
 
3.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  
 
3.5 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. 
 
3.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 
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προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της 
κατασκευής.  
 
3.7 ∆ιαδικασίες 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.  
 
3.8  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. 
 
3.9 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. 
      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 στον ΚτΕ 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 σύνταξη των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
      
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
              
3.9.1 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  
 
3.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
 
3.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις 
θέσεις εργασίας.  
 
3.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  
 
3.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής 
αχρήστων.  
 
3.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
3.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 
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3.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες 
διατάξεις πχ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή 
επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 
 
3.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
 
 
3.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της 
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της 
εκτίµησης επικινδυνότητας πχ: 
       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. 
 
3.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να 
αποφευχθούν. 
 
3.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται 
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που 
ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-12 του Π∆-305/96).  
      
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής: 
 
 3.9.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. 
 
3.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου:  
τεχνική περιγραφή του έργου, 
παραδοχές µελέτης, 
τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 
 
3.9.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, πχ 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.  
 
 3.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.  
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
 Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ 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 
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χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.  
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του 
έργου πχ 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 ∆ιευθύνουσα 
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.  
 
4. ∆απάνη 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. 
 
5. Η επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το 
παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτισθεί Φ.Α.Υ. και ότι αυτός 
είναι ενηµερωµένος. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό 
πρωτόκολλο και η επιτροπή γεν θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ο  
Φ.Α.Υ. ή εάν δεν είναι αρκούντως ενηµερωµένος.  

 
6. Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναφέρεται ακόµη ότι ο Φ.Α.Υ. 
εφαρµόστηκε και ενηµερώθηκε µετά την προσωρινή παραλαβή, ή ότι συµπληρώθηκε 
µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρµογή των παρατηρήσεων για την 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο. 

 

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 : Π∆ 305/96 (αρ. 7-
9), Ν.4412/16 (αρ. 138), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
 
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.4412/16 (αρθ. 138). 
 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 11-02, 
στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή 
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άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138).  
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 : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 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 (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο 
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
τηρεί τα ακόλουθα : 
 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 
( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 
 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 
προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και 
στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 
3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του 
άρθρου 12 του Π∆ 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 το Π.∆. 
305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
 
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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Ν.4412/16 (αρ. 138). 
 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 
(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα 
έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
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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. 
 
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 Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) 
και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το Ν.4412/16 (αρ. 138). 
 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 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.∆.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 προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η 
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). 
 
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 : Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ 
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
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). 
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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).  
 
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). 

   
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 Π∆ 305/96 
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
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Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 
επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/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 : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την 
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  
 
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 Η Μ Α. 
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. 

 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών στο εργοτάξιο. 
 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων 
θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 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 : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 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 τ 
ους κινδύνους τ ων εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 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. : 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 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) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 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 
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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.∆. 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.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 
(αρ.9,παρ.γ). 
 
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. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «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 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 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 : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 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 : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της 
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 
προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-
41), Π∆ 82/10. 
 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
 
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 
Π∆ 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 ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, 
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Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, 
τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 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 Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 
IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 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 Π∆ 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 ). 
 

5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 
είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 
είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
 
5.1 Κατεδαφίσεις : 
 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 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 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού 
Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 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, Π∆ 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : 
Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 
 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες 
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 
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Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 
 
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ 
αρ.οικ.16289/330/99. 
 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, 
δεξαµενές, κλπ.) 
 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί 
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα 
τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 
µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 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, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας 
κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) 
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και 
παρ.13). 
 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις 
που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 
εργοτάξιο. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Άρθρο 1ο Αντικείµενο εργολαβίας και Προϋπολογισµός Μελέτης 
 

 1.1 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι: 

 α. Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) προκατασκευασµένων 
compact Μονάδων Βιολογικού Καθαρισµού (ΜΒΚ) δυναµικότητας έκαστης διακοσίων 
πενήντα (250) Μονάδων Ισοδύναµου Πληθυσµού (ΜΙΠ), άρα συνολικής 
δυναµικότητας 500 ΜΙΠ, για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων και την 
επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων υδάτων για περιορισµένη άρδευση 
χορτολιβαδικών και θαµνωδών εκτάσεων πλησίον των εγκαταστάσεων του παλαιού 
βιολογικού σταθµού.  

 β. Αντικατάσταση αντλιών ανύψωσης λυµάτων στον κεντρικό 
αποχετευτικό αγωγό, αποκατάσταση φθορών και συντήρηση υφιστάµενων τµηµάτων 
του δικτύου αποχέτευσης και φρεατίων. 

 

1.2   Η συνολική δαπάνη του έργου,  στο οποίο περιλαµβάνεται το ποσοστό 

18% για Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (ΓΕ + ΟΕ), καθώς και ποσό για τυχόν 

απρόβλεπτα και αναθεώρηση εκτιµάται σύµφωνα µε τη µελέτη της Υπηρεσίας στο 

ποσό των  280.000,00 €.  

1.3 Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε), ΣΑΕ 037/14-8-18/Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: 

64ΡΡ465ΧΙ8-Ζ3Ξ). 

 

Άρθρο 2ο Τιµές µονάδος 
 

2.1.   Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου Μελέτης, επί των οποίων ο Ανάδοχος 

θα έχει προσφέρει έκπτωση, αναφέρονται σε πλήρως τετελεσµένες εργασίες, όπως 

περιγράφονται και συµπληρώνονται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας. Με τις 

τιµές αυτές θα αποζηµιωθεί ο Ανάδοχος. 

 

2.2    Στις τιµές µονάδος επιπλέον περιλαµβάνονται: 

2.2.1 Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση 

των διαφόρων ειδών εργασιών, υλικών και µικροϋλικών, καθώς και αξία και δαπάνη 

φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης ή 

ενσωµάτωσής τους, µετά του χρόνου για τις καθυστερήσεις των µέσων µεταφοράς, 

εκτός αν άλλως αναφέρεται ευκρινώς στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

2.2.2 Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου του 

έργου και χρησιµοποίηση κάθε είδους µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών 

µέσων, µε όλα τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας, συντήρησης επισκευής, σταλίων λόγω 

κακοκαιρίας, ζηµίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας απόσβεσης, προστασίας, 

ασφαλίστρων, κλπ. και χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία των καυσίµων, 

λιπαντικών, νερού και ρεύµατος για τις εργασίες πλήρως και έντεχνα τετελεσµένες.  
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2.2.3 Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των 

αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε πρόσθετης εργασίας, έστω και µη ρητώς 

κατονοµαζόµενης στη διατύπωση κάθε κονδυλίου, που απαιτείται όµως κατά τα 

συµβατικά στοιχεία της δηµοπρασίας, κατά τη µελέτη και τις οδηγίες της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και 

εµπρόθεσµη αποπεράτωση του έργου. Στις δαπάνες περιλαµβάνεται και η εκτέλεση 

ορισµένων εργασιών µε τη βοήθεια εργατικών χεριών σε όσες περιπτώσεις ή είναι 

αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν µηχανικά µέσα.   

2.2.4 Οι δαπάνες για τον πλήρη καθαρισµό του εργοταξίου, µετά την 

αποπεράτωση των εργασιών.   

2.2.5 Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή 

καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων µερών του έργου, µετά από εντολή της 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

  

2.3 Στα γενικά έξοδα του εργολήπτη περιλαµβάνονται εκτός αυτών που 

αναφέρονται στη Γενική Συγγραφή  και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον 

βαρύνουν αποκλειστικά: 

 2.3.1 Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και 

έντεχνη αποπεράτωση του έργου, καθώς και κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την 

ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς του Αναδόχου. 

 2.3.2 Οι πληρωµές του εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, 

φόρους κλπ. για έργα όπως ισχύουν. 

 2.3.3 Οι τιµές µονάδας του Τιµολογίου έχουν γενική ισχύ και 

εφαρµόζονται συµβατικά ανεξάρτητα από τις επί µέρους ποσότητες των διαφόρων  

εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, είτε για 

συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων.  

 2.3.4 Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, 

µηχανηµάτων, κλπ., που παραδίδονται στον Ανάδοχο από τον κύριο του έργου, για 

χρήση ή ενσωµάτωση, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

2.4 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 

αριθµού πρωτοκόλλου οικ. 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, όπου «ως κόστος υποδοχής 

σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από 

την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους») του έργου έχει 

ληφθεί υπόψη και περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου. Ο ανάδοχος 

(«∆ιαχειριστής ΑΕΚΚ») είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη στα καθοριζόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010), 

όπως αυτά ισχύουν. Επισηµαίνεται η υποχρέωση του αναδόχου για την κατάθεση, 

µετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους και το αργότερο µέχρι τη 

διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, της 

προβλεπόµενης βεβαίωσης παραλαβής των αποβλήτων του έργου από εγκεκριµένο 

«Σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης».  
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2.5 Το κόστος διαχείρισης όλων των επικίνδυνων αποβλήτων από τις 

εργασίες εκτέλεσης  του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο έχει 

ληφθεί υπόψη και περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου. Ειδικότερα έχει 

εφαρµογή ο Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε 

την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθµιση 

θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» όπως ισχύει 

µε τις τροποποιήσεις του, η Φ.2310/26 Απρ. 2013/ΓΓΠΠ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

& ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ «∆ιαχείριση αποβλήτων: Θεσµικό 

πλαίσιο – ρόλοι και αρµοδιότητες φορέων» καθώς και η Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 

«Έγκριση Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα 

µε το άρθρο 31 του ν. 4342/2015». 

 
 

Άρθρο 3ο Σχέδια - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

3.1 Τα Σχέδια µελέτης που συνέταξε η Υπηρεσία, τα οποία αφορούν το παρόν 

έργο και περιέχονται στο φάκελο δηµοπρασίας είναι τα κάτωθι : 

 

ΑΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

1 ∆-1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΒΚ 
2 ∆-2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

3 ∆-3 ΧΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

 
3.2 Στο παρόν έργο έχουν εφαρµογή τα παρακάτω: 

  1.  Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 

όπως έχουν αναπροσαρµοστεί και συµπληρωθεί (εγκύκλιος 7/12-2-2013). 

  2.  Οι Ευρωκώδικες. 

                3. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή 

του τ. Υ∆Ε). 

  4.  Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

  

3.3 Όλες οι αναφερόµενες στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη, 

προδιαγραφές ακόµη και αν δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.   

 
3.4 Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς έχουν 

εφαρµογή Κανονισµοί άλλων χωρών, εφ’ όσον πρόκειται για ειδική κατασκευή και 

γίνεται επαρκής αιτιολόγηση αυτών.   

 

3.5 Η δαπάνη κάθε εργασίας και αντιστοίχου υλικού που συνεπάγεται η 

ακριβής εφαρµογή των ανωτέρω, περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές του Τιµολογίου 

Μελέτης του έργου. 

 

3.6 Συντονισµός προδιαγραφών, σχεδίων και ειδικών διατάξεων: 

3.6.1 Οι ισχύουσες προδιαγραφές, τα συγκεκριµένα σχέδια και οι 

ειδικές διατάξεις και όλα τα συµπληρωµατικά σχέδια και έγγραφα, αποτελούν 
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ουσιώδη µέρη της σύµβασης και κάθε απαίτηση που τίθεται σε ένα από αυτά είναι 

δεσµευτική και θεωρείται ότι περιέχεται σε όλα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, οι 

αναγραφόµενες διαστάσεις των σχεδίων υπερισχύουν αυτών που προκύπτουν από 

την υπό κλίµακα ανάγνωση, εκτός αν πρόκειται για προφανώς λανθασµένη 

αναγραφή.   

3.6.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιληφθεί ότι υπάρχει 

ασυµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων της µελέτης ή ότι ενδεχόµενα είναι 

απαραίτητες συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις, υποχρεούται το ταχύτερο να ζητήσει 

γραπτές οδηγίες κλπ. από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Ακόµα υποχρεούται όπως 

οποτεδήποτε και µε οποιοδήποτε τρόπο εφαρµόσει την επί του θέµατος απόφαση 

της Υπηρεσίας. 

3.6.3 Στις προτάσεις ή σχέδια του εργολάβου η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία δικαιούται να φέρει οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνει αναγκαία. 

 
Άρθρο 4ο Προθεσµίες - Ποινικές Ρήτρες 

 

4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της 

εργολαβίας αυτής µέσα σε τριακόσιες (300) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

4.2 Οι µήνες νοούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ηµερολογιακή διαδοχή των 

ηµερών. 

 

4.3 Οριακή προθεσµία του έργου είναι η συνολική συµβατική προθεσµία 

προσαυξηµένη κατά το 1/3 αυτής. 

 

4.4 Παράταση της προθεσµίας που τάσσεται, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο 

µόνο για την περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων από την Υπηρεσία µετά την 

εγκατάστασή του στο έργο. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 

145, 147 και 148 του Ν. 4412/16. 

 

4.5 Σε περίπτωση υπερβάσεως της συνολικής προθεσµίας του έργου 

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 147 και 148 του Ν.4412/16. 

 

4.6 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, του άρθρου 160 του 

Ν.4412/16. 

 

4.7 Σε περίπτωση παραβάσεων των προδιαγραφών και κανονισµών του 

έργου, επιβάλλεται πρόστιµο στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 178 του 

Ν.4412/16.    

 
 



            146 
 

Άρθρο 5ο Γενικά έξοδα-Όφελος κλπ. Αναδόχου (εργολαβικά ποσοστά) – 
Επιβαρύνσεις 

 

5.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε), ΣΑΕ 037/14-8-18/Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Α∆Α: 

64ΡΡ465ΧΙ8-Ζ3Ξ). 

 

Για την πιθανή σύνταξη νέων τιµών, ισχύουν τα ποσοστά γενικών εξόδων, 

οφέλους κλπ, πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

5.2 Οι πληρωµές από τους εκδιδόµενους λογαριασµούς υπόκεινται στις 

επιβαρύνσεις που ισχύουν σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

5.3 Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου επιβληθούν και νέα 

πρόσθετα τέλη ή αυξηθούν τα ποσοστά αυτών που ισχύουν κατά την ηµέρα 

υποβολής της Προσφοράς, η σχετική πρόσθετη δαπάνη που θα προέρχεται από 

αυτά, θα βαρύνει την Υπηρεσία. 

 

5.4 Οι διατάξεις περί Φ.Π.Α. έχουν εφαρµογή στην παρούσα εργολαβία 

(διατάξεις για έργα Εθνικά), σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 32 της Γενικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

 
Άρθρο 6ο Πληρωµή Αναδόχου 

 

6.1 Τα καθοριζόµενα στοιχεία από το άρθρο 151 του Ν.4412/16 και το άρθρο 

152 του Ν.4412/16, συντάσσονται µε ευθύνη του Αναδόχου και υπογραφόµενα από 

αυτόν υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίγραφα στα προβλεπόµενα 

από τις οικίες διατάξεις χρονικά διαστήµατα. 

 

6.2 Οι πιστοποιήσεις συντάσσονται από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 

152 του Ν.4412/16. 

 

6.3 Με βάση τον Προϋπολογισµό υπολογίζονται οι τµηµατικές πληρωµές του 

Αναδόχου,  για τις ανάλογες εργασίες που έγιναν βάσει των εκάστοτε επιµετρήσεων 

και της προσφερθείσας έκπτωσης.  

 

6.4 Ο ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση υποχρεούται σε συνεργασία µε 

την επίβλεψη, πριν την έναρξη των εργασιών, να ελέγξει τις υπάρχουσες οδεύσεις 

των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και αποχετευτικών δικτύων και να υποβάλει στην 

διευθύνουσα υπηρεσία ποια τµήµατα των ανωτέρω δικτύων (χωνευτές σωληνώσεις, 

οπές σε τοίχους – σκυρόδεµα, διαβάσεις καλωδίων κλπ) µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν. Στη συνέχεια η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα εγκρίνει ολικά ή µερικά 

τις προτάσεις του αναδόχου. Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να πραγµατοποιηθεί και 

σταδιακά.     
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Άρθρο 7ο Προκαταβολή 
 

Στον Ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

 

 
Άρθρο 8ο ∆ιάθεση Τεχνικού Προσωπικού επί τόπου του έργου 

 

8.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 

από ειδικευµένο προσωπικό. 

 

8.2 Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

29 του Π.∆. 609/85, θα πρέπει να τεχνικός που έχει τα νόµιµα τυπικά & ουσιαστικά 

προσόντα.  

 

8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει επί τόπου του έργου κατά την 

κατασκευή του έργου και σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών (µέχρι και 

την προσωρινή παραλαβή) τους απαιτούµενους ανάλογα µε το είδος των εργασιών 

διπλωµατούχους µηχανικούς  (υποχρεωτικά µέλη του Τ.Ε.Ε), υποµηχανικούς, 

εργοδηγούς κλπ. 

 

8.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν διαθέτει επί τόπου του έργου τους 

αναφερόµενους παραπάνω ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς, η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα ή να προσλάβει τους αντίστοιχους Μηχανικούς για λογαριασµό και σε 

βάρος του Αναδόχου, ή να περικόπτει µηνιαία ποσό που θα αντιστοιχεί στο µισθό 

του µηχανικού (ή των µηχανικών) που δεν θα διαθέτει και για όσο διάστηµα δεν τους 

διαθέτει. Ο µισθός αυτός θα υπολογισθεί µε βάση το διπλάσιο µισθό που προκύπτει 

από τον Πίνακα αµοιβών των Μηχανικών του ιδιωτικού τοµέα (Σ.Σ.Ε.) δεκαετούς 

τουλάχιστον πείρας. 

 

8.5 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

µεριµνήσει για την έκδοση όλων των απαιτουµένων από τον Νόµο αδειών (εκτός 

αυτών που προβλέπονται για την ανέγερση των οικοδοµών) και καθίσταται 

ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση από τις ισχύουσες 

διατάξεις του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών.  

 
Άρθρο 9ο ∆ιαβάθµιση έργου - Κανόνες ασφαλείας 

 

9.1 Το έργο από πλευράς διαβάθµισης έχει τον χαρακτηρισµό 

«Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ». 

 

9.2 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνήσει για την προετοιµασία των 

στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του εργατοτεχνικού και άλλου 

προσωπικού του. ∆ιευκρινίζεται ότι η τυχόν καθυστέρηση διεξαγωγής του ελέγχου 

από µη έγκαιρη υποβολή τους θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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9.3 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών παραστεί ανάγκη να 

χρησιµοποιηθούν στοιχεία υψηλότερης διαβάθµισης από την καθορισθείσα στην 

παρ. 9.1, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ΑΠΟΛΥΤΑ µε τις 

οδηγίες που θα δώσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 10ο Προέλευση υλικών 

 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα καλύτερα σε ποιότητα που 

υπάρχουν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και θα επιδιωχθεί κατά το 

δυνατόν να είναι εγχώριας προέλευσης ή προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. 

 
 
 
 

Άρθρο 11ο Έγκριση υλικών 
 

11.1 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται µέσα σε δέκα πέντε µέρες (15) 

µέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ή σε κάθε περίπτωση πριν την 

τοποθέτηση του υλικού στο έργο, να προτείνει στην Υπηρεσία για έγκριση τα κύρια 

υλικά που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα προµηθευτεί για να ενσωµατώσει ή 

εγκαταστήσει ή τοποθετήσει στο έργο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 

των Γενικών Όρων της παρούσας Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει για έγκριση κύρια υλικά που να 

ικανοποιούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της µελέτης του έργου. Η πρόταση - 

αίτηση του Αναδόχου θα συνοδεύεται από περιγραφές στην Ελληνική, prospectus, 

σχέδια, σχεδιαγράµµατα, κλπ., όλων των υλικών. Με τα στοιχεία αυτά θα 

χαρακτηρίζεται σαφώς και λεπτοµερώς το καθένα προτεινόµενο είδος υλικού 

(εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, κλπ.) µετά επαρκών στοιχείων, ώστε να 

αποδεικνύεται σαφώς και ευχερώς ότι τούτο ικανοποιεί τις Προδιαγραφές και 

απαιτήσεις της µελέτης του έργου. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει τα ανωτέρω υλικά και θα εγκρίνει, κατά 

την κρίση της, τα προς ενσωµάτωση - εγκατάσταση. Καθυστέρηση στην έγκριση των 

υλικών που τυχόν προκύψει λόγω µη έγκαιρης υποβολής από τον Ανάδοχο πλήρων 

στοιχείων των υλικών, ή ακαταλληλότητας αυτών, θα βαρύνει αυτόν. 

 

11.2  Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των αρµοδίων οργάνων της 

Υπηρεσίας επί των κυρίων υλικών, τα οποία θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος επί τόπου 

και θα ενσωµατώσει στο έργο. Αυτά πρέπει να είναι τα εγκριθέντα από την Υπηρεσία 

ως ανωτέρω, όπως θα αποδειχθεί και από τις κατάλληλες δοκιµασίες, διαφορετικά 

δεν θα επιτρέπεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο και δεν θα πιστοποιούνται. 

 

11.3 Σαν κύρια υλικά του έργου, επιπλέον αυτών που καθορίζονται στο άρθρο 

6 της  Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα οποία µαζί µε τα άλλα θα 

υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία, χαρακτηρίζονται και τα εξής: 

 

• Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα-Καλύµµατα φρεατίων 
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• Ηλεκτρολογικά υλικά (διακόπτες, µικροαυτόµατοι, ασφάλειες κτλ)  

• Αγωγοί αποχέτευσης όλων των διατοµών 

• Προκατασκευασµένη compact µονάδα βιολογικού καθαρισµού αστικών 

λυµάτων 

• Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm, 

ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 και λοιπά εξαρτήµατα 

• Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα λυµάτων µε κοπτήρες 

 

Άρθρο 12ο Πρόγραµµα κατασκευής του έργου 
 

12.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση το πρόγραµµα 

κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραµµα) εντός προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών 

από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 

του Ν.4412/16. 

 

12.2 Το χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνει γραµµικό προγραµµατισµό και 

έκθεση αιτιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 145 του Ν.4412/16. 

 

12.3 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 και το πέρας του συνολικού συµβατικού χρόνου. 

 

12.4  Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος και ειδικά η οµαδοποίηση των 

εργασιών, ο καθορισµός των έργων επικάλυψης και ο προγραµµατισµός ροής των 

εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

 

12.5 Στο χρονοδιάγραµµα να καθοριστεί µε ακρίβεια η σειρά εκτέλεσης των 

εργασιών σε ολοκληρωµένες ενότητες. 

 

12.6 Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει από τη  ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του 

Ν.4412/16. 

 

12.7 Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται σύµφωνα µε µε το άρθρο 46 

του Ν.3669/08, να συντάξει και να υποβάλλει 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. 

    
Άρθρο 13ο Καθορισµός συντελεστού υπολογισµού τιµών µονάδος νέων 

εργασιών 
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Κατά την εκτέλεση του έργου και για την περίπτωση κανονισµού τιµών µονάδος νέων 

εργασιών, για τον υπολογισµό αυτών των τιµών θα υπολογίζεται ο συντελεστής «σ» 

για όλες τις κατηγορίες εργασιών σύµφωνα µε τα άρθρα 153 και 156 του Ν.4412/16.   
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