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Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα (Κύριος του Έργου) και ο
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Φορέας Υλοποίησης) ανακοινώνουν δημόσια διαβούλευση,
με πιθανούς προμηθευτές, από 13/06/2018 μέχρι και 27/06/2018, των Τευχών Δημοπράτησης του
διαγωνισμού για το έργο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΝΕΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τευχών
δημοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισμού από τους φορείς της αγοράς, αποσκοπώντας στην
ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, καθώς και στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων
για τα σχέδια και τις απαιτήσεις του εν λόγω διαγωνισμού.
Οι παρατηρήσεις/προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα, μέχρι και
την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση oakae@oakae.gr &
info@deyaba.gr .
Επισυνάπτονται τα τεύχη δημοπράτησης που προέκυψαν με την αρ. πρωτ. 4693/23-09-2016 μελέτη
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 246/2017 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΒΑ
καθώς και το υπόδειγμα για την υποβολή των παρατηρήσεων/προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:


Ο.Α.Κ. Α.Ε., Όαση Βαρυπέτρου, Τ.Κ. 73100 Χανιά, τηλ. 28210 29224, fax 28210 29250,
υπεύθυνος επικοινωνίας Μηλιδάκης Ευστράτιος &



ΔΕΥΑΒΑ Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014. τηλ. 28210 61055, fax 28210 84010,
υπεύθυνος επικοινωνίας Κονταράκης Κωνσταντίνος
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ / ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
για το ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΝΕΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.» στο πλαίσιο της Δημοσίας
Διαβούλευσης από 13/06/2018 μέχρι και 27/06/2018 ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Κ.
Α.Ε. (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού
Προσώπου:
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπεύθυνος σύνταξης:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Fax επικοινωνίας:
E-mail:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ1:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
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……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
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Στις παρατηρήσεις / προτάσεις, για διευκόλυνση της Υπηρεσίας, θα γίνεται παραπομπή κατά το δυνατόν σε
αριθμούς σελίδων ή/και αριθμούς άρθρων ή/και παραγράφους του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για τα
οποία υποβάλλεται παρατήρηση / πρόταση.
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ονομασία του έργου

Το έργο αναφέρεται στην «Αντικατάσταση Παλαιάς Υδρομάστευσης Λαχιανών – Υδραυλικά
Έργα Νέας Υδρομάστευσης, Επεξεργασίας του Νερού της και Διασύνδεσής της με τα Δίκτυα
Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

1.2

Θέση έργου - Διοικητική υπαγωγή

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο κεντροδυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σε
ευθεία απόσταση 25 km νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων και 10 km

νότια του οικισμού

Βουκολιών. Η περιοχή υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Πλατανιά, της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης.

1.3

Σκοπός του έργου

Σκοπός του όλου έργου είναι η αντικατάσταση της παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών με Νέα και
η επεξεργασία του νερού της για την εξασφάλιση περισσότερου και κατάλληλου για ύδρευση,
επεξεργασμένου νερού, σε επαρκές υψόμετρο, για την κάλυψη, με τη βαρύτητα, των σημερινών
και μελλοντικών υδατικών αναγκών ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων του συνόλου σχεδόν της
Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά καθώς και την ενίσχυση της ύδρευσης στις
παραλιακές – τουριστικές περιοχές της Δ.Ε. Κολυμβαρίου, του ίδιου Δήμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα Έργα, που θα κατασκευαστούν με την παρούσα εργολαβία και θα παραδοθούν σε πλήρη
λειτουργία είναι τα επόμενα. Τα έργα αυτά φαίνονται στο Σχέδιο Υ1, οριζοντιογραφίας της γενικής
διάταξης των έργων, κλίμακας 1 : 10.000 που συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθώς
και στα λεπτομερέστερα σχέδια της Οριστικής Μελέτης.


Έργα νέας υδρομάστευσης, που περιλαμβάνουν θάλαμο υδροσυλλογής – υδροληψίας,
από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της κοίτης του χειμάρρου Σεμπρωνιώτη, εξυγίανση
της κοίτης με στρώμα χαλικόφιλτρου, σε μήκος 15 m περίπου ανάντη του θαλάμου
υδροσυλλογής,

δύο

χαλύβδινους

φιλτροσωλήνες

Φ650,

εντός

του στρώματος

χαλικόφιλτρου, για τη συλλογή και μεταφορά του νερού στο θάλαμο υδροσυλλογής και
φράγμα συγκράτησης φερτών υλών από συρματοκοιβώτια, αμέσως ανάντη του
τμήματος εξυγίανσης.


Αγωγός μεταφοράς του νερού από τη νέα υδρομάστευση στη θέση του γηπέδου
κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της, μήκους 7.628 m, από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D280 mm.
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Εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού.



Έργα επεξεργασίας του νερού της νέας υδρομάστευσης.



Μία προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου
νερού, εντός του διαμορφωμένου γηπέδου κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας
νερού, χωρητικότητας 500 m3.



Αγωγός

μεταφοράς

και

διανομής

του

νερού

από

τις

παραπάνω

δεξαμενές

αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, σε θέση του υφιστάμενου αγωγού παλαιάς
υδρομάστευσης Λαχιανών στις Μέσα Βουκολιές, μήκους 4.520 m, από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D315 mm.


Αγωγοί διασύνδεσης του παραπάνω αγωγού μεταφοράς – διανομής, με υφιστάμενες
δεξαμενές και αγωγούς, συνολικού μήκους 2.020 m από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100,
ονομαστικής διαμέτρου D110 mm.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργα Νέας Υδρομάστευσης

Η θέση της νέας υδρομάστευσης επιλέχθηκε, ώστε αυτή να έχει μεγαλύτερο υψόμετρο από την
υφιστάμενη, οπότε να είναι δυνατή η κάλυψη αποκλειστικά με τη βαρύτητα και με καθαρό νερό,
μεγαλύτερης περιοχής και ειδικότερα των κατάντη Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) της Δ.Ε. Βουκολιών
καθώς και σημαντικού μέρους των αναγκών των Τ.Κ. Βουβών, Καμισιανών και Κολυμβαρίου της
Δ.Ε. Κολυμβαρίου, που σήμερα υδρεύονται με νερό το οποίο αντλείται από μεγάλη απόσταση, σε
υψόμετρο άνω των 300 m.
Όπως προέκυψε από διερεύνηση που έγινε στα πλαίσια επανειλημμένων επισκέψεων στην περιοχή,
του μελετητή, μαζί με Μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. και Τοπικούς
Παράγοντες του Δήμου Πλατανιά, η επιλεγείσα θέση της νέας υδρομάστευσης ήταν η μοναδική που
βρισκόταν σε αποδεκτή υψομετρική διαφορά με τον παρακείμενο δρόμο Σέμπρωνα – Κεφάλας, ενώ
παράλληλα πληρούσε και τη δέσμευση του υψομέτρου. Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση της
υδρομάστευσης νοτιότερα (προς τα ανάντη του ποταμού) και σε μεγαλύτερο υψόμετρο από την
υφιστάμενη δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στους απολήψιμους όγκους νερού, αφού όπως
αποδείχθηκε, μικρό μέρος του νερού στη θέση της νέας υδρομάστευσης προέρχεται από νερά
στράγγισης των σχηματισμών των

φυλλιτών - χαλαζιτών της λεκάνης Σεμπρωνιώτη ενώ το

υπόλοιπο προέρχεται από επιφανειακές εμφανίσεις υπόγειων νερών, περιμετρικά του οροπεδίου του
Σέμπρωνα, των ανθρακικών σχηματισμών της ενότητας του Τρυπαλίου των Λευκών Ορέων. Επίσης
στη θέση της νέας υδρομάστευσης το πηγαίας προέλευσης καθαρό νερό, έχει διανύσει μικρότερη
διαδρομή μέσα από περιοχές οργανωμένης κτηνοτροφίας και επομένως θα έχει και μικρότερο
μικροβιολογικό φορτίο.
Τα έργα της νέας υδρομάστευσης περιλαμβάνουν, από τα κατάντη προς τα ανάντη, θάλαμο
υδροσυλλογής – υδροληψίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της κοίτης του χειμάρρου
Σεμπρωνιώτη, ο οποίος θα εφοδιαστεί με υπερχειλιστή, που θα οδηγεί την πλεονάζουσα απορροή
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κατάντη στο χείμαρρο, όπου αυτός διευθετείται με συρματοκιβώτια, σε ολόκληρο το πλάτος του και
σε μήκος 5 m περίπου.
Ο θάλαμος

υδροσυλλογής – υδροληψίας θα αποτελείται από δύο επιμέρους θαλάμους : τον

θάλαμο ηρεμίας και τον θάλαμο υδροληψίας. Στον πρώτο θάλαμο, χωρητικότητας 90 m3, με
υψόμετρο πυθμένα +548,15 m, θα παραμένει το νερό, ώστε να γίνεται καθίζηση των λεπτόκοκκων
φερτών υλών. Ο θάλαμος ηρεμίας θα επικοινωνεί με τον θάλαμο υδροληψίας, μέσω δίδυμου
υπερχειλιστή, μήκους στέψης 2 x 2,0 = 4,0 m και στάθμης στέψης +550,65 m. Ο καθαρισμός του
θαλάμου αυτού θα γίνεται περιοδικά, με άντληση του λεπτόκοκκου υλικού από τον πυθμένα του
και μεταφορά και διάθεσή στο χείμαρρο, με βυτιοφόρο. Στο δεύτερο θάλαμο θα γίνεται συλλογή
του διαυγούς νερού. Στο δάπεδο του θαλάμου αυτού θα κατασκευαστεί φρεάτιο υδροληψίας, από
το οποίο θα εκκινά οι αγωγός υδροληψίας. Η οροφή του θαλάμου υδροσυλλογής – υδροληψίας
διαμορφώνεται με συρματοκιβώτια, ως ανοικτή διευθετημένη διατομή, ώστε να διέρχεται από
αυτήν ευχερώς τυχόν πλημμυρική απορροή του χειμάρρου.
Ανάντη του θαλάμου υδροσυλλογής – υδροληψίας γίνεται εξυγίανση της κοίτης με στρώμα
χαλικόφιλτρου, μέσου πάχους 2,0 m, σε μήκος 15 m περίπου ανάντη του θαλάμου υδροσυλλογής.
Εντός του στρώματος χαλικόφιλτρου τοποθετούνται δύο χαλύβδινοι φιλτροσωλήνες Φ650, συνολικού
μήκους 22 m, για τη συλλογή και μεταφορά του νερού στο θάλαμο υδροσυλλογής – υδροληψίας.
Aμέσως ανάντη του τμήματος εξυγίανσης κατασκευάζεται φράγμα συγκράτησης φερτών υλών από
συρματοκοιβώτια, μήκους στέψης 14 m και υψομέτρου στέψης +552 m.

3.2

Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού της Νέας Υδρομάστευσης

Η εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού της νέας υδρομάστευσης, θα αποτελείται από δύο συστοιχίες
μεμβρανών υπερδιήθησης (UΙtra Filtration, UF), έκαστη ελάχιστης δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου
νερού 40 m3/ώρα, με σύστημα προκατεργασίας, μετεπεξεργασίας και έναν οικίσκο ελέγχου. Λόγω
περιορισμένου χώρου στο γήπεδο της εγκατάστασης, επιλέχθηκε το όλο σύστημα επεξεργασίας νερού,
να τοποθετηθεί σε προκατασκευασμένα container. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο,
ώστε σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της μίας γραμμής, να μπορεί να λειτουργεί η 2η γραμμή
επεξεργασίας, με γνώμονα την συνεχή εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης. Κατ' ελάχιστο, η μονάδα θα
αποδίδει συνεχώς και αδιαλείπτως 2 x 40 = m3/ώρα επεξεργασμένου νερού, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να
εργάζεται όλο το 24ωρο και η παραγόμενη ποσότητα και ποιότητα να παραμένει σταθερή, με δεδομένο
τον χρόνο παύσεως για συντήρηση και καθαρισμούς. Το σύστημα επεξεργασίας θα φέρει κάθε
απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, ώστε ο κύκλος επεξεργασίας να πραγματοποιείται αυτόματα.

3.3

Η

Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού

νέα

δεξαμενή

αποθήκευσης

του

επεξεργασμένου

νερού

επιλέχθηκε

μεταλλική

προκατασκευασμένη. Η επιλογή έγινε τόσο με οικονομικά κριτήρια, αφού οι δεξαμενές αυτού του
τύπου είναι σημαντικά οικονομικότερες από τις συμβατικές από οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και
τεχνικά λόγω της ευκολίας και ταχύτητας της κατασκευής τους.
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Η δεξαμενή θα είναι κυκλικής κάτοψης, για λόγους καλύτερης κατανομής των φορτίων αλλά και για
αποφυγή ηλεκτροσυγγολητών γωνιών. Θα είναι κατασκευασμένη από συναρμολογούμενα
ελάσματα, μεταλλική στεγανή σκεπή και σάκο στεγανοποίησης, απαλλαγμένο από κάθε μορφής
ηλεκτροσυγκόλληση. Η κατασκευή / συναρμολόγηση γίνει στον χώρο εγκατάστασης. Η δεξαμενή
θα τοποθετηθεί σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι λεπτομερείς προδιαγραφές και απαιτήσεις
προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών για αποθήκευση νερού, που προορίζεται για
ύδρευση, δίνονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών παρούσας μελέτης.

3.4

α.

Αγωγοί μεταφοράς και διανομής νερού

Υλικό σωλήνων

Για την κατασκευή των νέων αγωγών παρούσας εργολαβίας επιλέχθηκαν σωλήνες και ειδικά
τεμάχια πολυαιθυλενίου

ΡE 100

(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011, ονομαστικής πίεσης 10, 12,5, 16, 20 και 25
atm. Οι ονομαστικές (εξωτερικές) διάμετροι που επιλέχθηκαν είναι D315, D280 και D110 mm.
β.

Χάραξη νέων αγωγών

Η χάραξη των νέων αγωγών ύδρευσης σε οριζοντιογραφία ακολουθεί τη γενική πορεία των
δρόμων, κάτω από τους οποίους αυτοί τοποθετούνται. Γενικά επιδιώχθηκε η τοποθέτηση του
ορύγματος των αγωγών στο άκρο του οδοστρώματος των δρόμων, ώστε να μην κωλύεται η
κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη φάση κατασκευής των αγωγών.
Η χάραξη των νέων αγωγών ύδρευσης σε μηκοτομή, ακολουθεί γενικά την ερυθρά των δρόμων,
κάτω από τους οποίους αυτοί τοποθετούνται. Οι αγωγοί τοποθετούνται σε τυπικά βάθη 1,25, 1,20
και 0,90 m από την ερυθρά του δρόμου, για διάμετρο αγωγού D315, 280 και 110 mm αντίστοιχα.
Εξαίρεση αποτελεί μικρό τμήμα 400 m περίπου, λίγο κατάντη της νέας υδρομάστευσης, όπου
απαιτήθηκαν (λόγω πιεζομετρικού φορτίου) βάθη τοποθέτησης του αγωγού έως και 8,0 m περίπου
και προβλέφθηκε καταβιβασμός της ερυθράς της οδού έως και 5,0 m περίπου και τοποθέτηση του
αγωγού σε βάθος έως και 3,0 m περίπου.
Γενικά αποφεύγονται κατά μήκος κλίσεις κατερχόμενων (κατά τη φορά της ροής) αγωγών μικρότερες
από 4 %ο και ανερχόμενων μικρότερες από 1 %ο, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση τυχόν φυσαλίδων
εγκλωβισμένου αέρα εντός των αγωγών προς τα υψηλά σημεία, όπου θα εξέρχονται μέσω των
εξαεριστικών συσκευών, που θα τοποθετηθούν στους αγωγούς.

γ.

Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα

Οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώμα άμμου, πάχους 0,10 m. Ακολούθως θα γίνεται
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο 0,30 m πάνω από το εξωράχιό τους. Το υπόλοιπο
όρυγμα, έως τη στάθμη του εδάφους θα πληρώνεται με κατάλληλα συμπυκνωμένα γαιώδη
και ημιβραχώδη προϊόντα εκσκαφών.

δ.

Συσκευές ασφαλείας και λειτουργίας των νέων αγωγών
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Οι νέοι αγωγοί θα εξoπλιστούν, για την ασφαλή λειτουργία τους, με τα επόμενα όργανα και
συσκευές, που θα ανταποκρίνονται σε ονομαστική πίεση λειτουργίας αυτήν των αγωγών.


Δικλείδες ελέγχου ροής

Οι δικλείδες τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση ενός
τμήματος του δικτύου για επισκευή με παράλληλα τη μικρότερη επίπτωση στη λειτουργία του
υπολοίπου τμήματός του.


Βαλβίδες εισόδου - εξόδου αέρα

( Αεροβαλβίδες )

Με την ορολογία "Αεροβαλβίδες" oνoμάζονται οι συσκευές μέσα από τις οποίες μπορεί να
εξέρχεται ή να εισέρχεται ο απαραίτητος αέρας για τη λειτουργία του αγωγού. Ειδικότερα
χρησιμεύουν για την είσοδο και έξοδο αέρα κατά την έναρξη λειτουργίας ή κατά το άδειασμα
τμήματος του αγωγού και για την είσοδο και έξοδο αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
αγωγού και γι' αυτό τοποθετείται στα χαρακτηριστικά υψηλά σημεία.


Εκκενωτές

Όταν ένας σωλήνας αγωγού υποστεί θραύση τότε για την επισκευή ή αντικατάστασή του απαιτείται όπως
το τμήμα του αγωγού μεταξύ δύο δικλείδων απομόνωσης εκκενωθεί από το νερό. Προς τούτο σε χαμηλά
σημεία των αγωγών προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικού χυτοσιδηρού τεμαχίου (ταύ) και στη συνέχεια
δικλείδα και αγωγός (εκκενωτής) από τον οποίο θα εκκενώνονται τα τμήματα του αγωγού.


Αντιπληγματικές βαλβίδες

Για την αντιμετώπιση των υπερπιέσεων που θα παρουσιάζονται στον αγωγό μεταφοράς νερού κατά
τον χειρισμό των δικλείδων διακοπής ροής, προβλέπεται ο εξοπλισμός του αγωγού με
αντιπληγματικές βαλβίδες στις θέσεις και του είδους που προέκυψαν από τους υδραυλικούς
υπολογισμούς.

Οι αντιληγματικές βαλβίδες θα είναι τύπου NEYRPIC και υπολογίσθηκαν να

αρχίσουν να λειτουργούν όταν η πίεση λειτουργίας σε σωληνωτό αγωγό NP 10, 12,5, 16, 20 και 25
atm. υπερβεί αντίστοιχα την πίεση των 9, 11, 14, 18 και 22 atm.


Ρυθμιστές στάθμης - παροχής τύπου Obturateur

Στον νέο αγωγό μεταφοράς νερού από τη νέα υδρομάστευση έως την εγκατάσταση επεξεργασίας
του νερού της, προβλέπεται η τοποθέτηση των φρεατίων Φ1 και Φ2, θλάσης της πιεζομετρικής
γραμμής του, για τη μείωση της πίεσης λειτουργίας του αγωγού και κατ’ επέκταση τη μείωση της
ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) των προς επιλογή σωλήνων, προς όφελος τόσο της δαπάνης κατασκευής
του αγωγού όσο και της λειτουργίας του. Τα φρεάτια εξοπλίζονται με συσκευές ρύθμισης στάθμης παροχής τύπου Obturateur. Οι συσκευές αυτές, εκτός από τη θλάση της πιεζομετρικής γραμμής,
ρυθμίζουν επίσης τη λειτουργία του αγωγού, ανάλογα με την εκ των κατάντη ζήτηση (κατανάλωση).
Όταν η εκ των κατάντη ζήτηση μειώνεται, η στάθμη του νερού στα φρεάτια Φ1 και Φ2 ανεβαίνει και οι
συσκευές κλείνουν προοδευτικά, με αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής του αγωγού και την
υπερχείλιση της υδρομάστευσης. Όταν η εκ των κατάντη ζήτηση αυξάνεται, η στάθμη του νερού στα
φρεάτια Φ1 και Φ2 κατεβαίνει και οι συσκευές ανοίγουν προοδευτικά, με αποτέλεσμα τη λειτουργία
του αγωγού με τη μέγιστη παροχή.


Πιεζοθραυστικές βαλβίδες
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Στον νέο αγωγό μεταφοράς και διανομής νερού από την εγκατάσταση επεξεργασίας στις Μέσα
Βουκολιές, προβλέπεται οι τοποθέτηση δύο πιεζοθραυστικών διαφραγματικών βαλβίδων διπλού
θαλάμου, τόσο για τη μείωση της πίεσης λειτουργίας του νέου αγωγού και κατ’ επέκταση τη μείωση
της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) των προς επιλογή σωλήνων όσο και για την προστασία του
υφιστάμενου αγωγού παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών.
Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης και ο αριθμός όλων των παραπάνω συσκευών ασφάλειας και
λειτουργίας των νέων αγωγών ύδρευσης φαίνονται στα σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομών
τους. Οι συσκευές τοποθετούνται εντός φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τη σύνδεση της
σωλήνωσης με τις συσκευές θα χρησιμοποιηθούν λαιμοί από πολυαιθυλένιο εφοδιασμένοι με
μεταλλική «τρελή» φλάτζα. Μεταξύ συσκευών και λαιμών θα παρεμβάλλονται χυτοσιδηρά ενωτικά
με φλάτζες.
δ.

Δοκιμασίες παραλαβής σωλήνων - ειδικών τεμαχίων στο εργοστάσιο

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα υποστούν στο εργοστάσιο όλους τους οριζόμενους κατά
περίπτωση από τους κανονισμούς, ελέγχους αντοχής του υλικού κατασκευής και των σωλήνων και
ειδικών τεμαχίων. Επίσης, μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων στο όρυγμα, θα γίνει υδραυλική
δοκιμή τους με πίεση ΝΡ + 4 atm.
ο

Σε θέσεις καμπυλών επίκεντρης γωνίας άνω των 45 και σε ταφ, σε αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου άνω
της D280, θα τοποθετηθούν σώματα αγκυρώσεως για την παραλλαβή των αναπτυσσόμενων δυνάμεων
εκτροπής λόγω κυρίως της εσωτερικής υδραυλικής πίεσης κατά τη δοκιμή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Στο τεύχος του Προϋπολογισμού Μελέτης παρουσιάζονται τα είδη εργασιών, οι τιμές μονάδος και
ο Προϋπολογισμός του Έργου, ο οποίος, συμπεριλαμβανομένων των ΓΕ και ΟΕ 18%, των
απροβλέπτων (15%), αναθεωρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 2.340.000,00 € χωρίς ΦΠΑ .
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Π. 1

ΓΕΝΙΚΑ (Γενικοί όροι - Σχέδια εφαρμογής - Επιμετρήσεις)

1

Γενικοί όροι

1.1

Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των ειδικών

τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα από τον Κύριο του
Έργου τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.
1.2

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και

της Τεχνικής και βάσει με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
1.3

Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, έστω και εάν δεν γίνεται μνεία στις

Τεχνικές Προδιαγραφές, όλοι οι επίσημοι Ελληνικοί κανονισμοί (πχ. Ευρωκώδικες, Κανονισμός
Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Υπουργείου Βιομηχανίας, Δ.Ε.Η., Διατάξεις περί ασφαλείας σε
εργοτάξια, κλπ), οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις καθώς και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και όλα τα
συμπληρωματικά "Ευρωπαϊκά πρότυπα".
1.4

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, του τ. Υπουργείου Δημοσίων

Έργων, που δεν καταργήθηκαν και περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση του 1964 και που
αναφέρονται ως ΠΤΠ, συμπληρώνουν τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
1.5

Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτηρίζονται πλην των ελληνικών προτύπων (και

σχεδίων προτύπων) του ΕΛΟΤ και των "Ευρωπαϊκών προτύπων", τα διεθνή ISO, τα
γερμανικά DIN και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αμερικανικά ASTM και
AWWA. Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον
πρόσφατη έκδοση αυτών, που ισχύει ή έχει ισχύσει.
1.6

Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύμφωνα με ορισμένο

πρότυπο, ΠΤΠ ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται (εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στις
παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές) ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των αντίστοιχων
δοκιμών που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο πρότυπο αυτό ή τις
προδιαγραφές αυτές, των σχετικών δαπανών περιλαμβανομένων στις αντίστοιχες τιμές μονάδος
του Τιμολογίου.
1.7

Σε όσα σημεία το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης είναι διαφορετικό του

κειμένου ΠΤΠ ή άλλων προδιαγραφών στις οποίες αναφέρεται, υπερισχύει το κείμενο των
Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης.
1.8

Οι εργασίες γενικώς θα εκτελεσθούν με βάση τα σχέδια και τεύχη της εγκεκριμένης οριστικής

μελέτης, όπως αυτά θα εγκριθούν τελικά στη μελέτη εφαρμογής που θα συντάξει με δικές του
δαπάνες ο Ανάδοχος και όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την
Υπηρεσία. Εργασίες που εκτελέστηκαν με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερα από τα
10

προβλεπόμενα στην μελέτη ή σ' όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την
Επιβλέπουσα

Υπηρεσία,

γίνονται

από

τεχνική

άποψη

αποδεκτές

μόνον

εφόσον

δεν

παραβλάπτουν, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, την ασφάλεια και/ή την
λειτουργικότητα του όλου έργου.
1.9

Οι εργασίες γενικά θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές

διατάξεις (περιλαμβανομένων των αστυνομικών διατάξεων) που ισχύουν για την εκτέλεσή τους.
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2.

Οριστική μελέτη - Εφαρμογές στο έδαφος

2.1

Η Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Ανάδοχο την εγκεκριμένη

οριστική μελέτη του αντίστοιχου τμήματος των έργων, που θα περιέχει κάθε στοιχείο για την
άμεση απρόσκοπτη, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
2.2

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε

προσεκτική αναγνώριση του εδάφους κατασκευής. Εκτός από την επισήμανση των φανερών
εμποδίων, ο Ανάδοχος θα αναζητήσει και θα επισημάνει, συγκεντρώνοντας πληροφορίες &
διαγράμματα και διενεργώντας ερευνητικές τομές με δικές του δαπάνες και τα αφανή εμπόδια
και κυρίως τους υφιστάμενους αγωγούς, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης
κλπ), σε συνεργασία με τους αντίστοιχους οργανισμούς. Τα στοιχεία των εμποδίων που θα
επισημάνει, θα τα απεικονίσει σε σχέδια κατάλληλων κλιμάκων και θα ληφθούν υπόψη στην
σύνταξη της μελέτης εφαρμογής η οποία θα εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου, πριν την
εκτέλεση των εργασιών.
2.3

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει στο έδαφος τα έργα της μελέτης,

σύμφωνα με τα στοιχεία της οριστικής μελέτης και όσα καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις
παραγ. 10 και 11 αρθ. 119 του Π.Δ. 696/1974 και να συντάξει οριζοντιογραφίες (σε κλίμακα
1:1000 ή 1:2000) και κατά μήκος ή κατά πλάτος τομές (σε κλίμακα 1:1000/1:100 ή
1:2000/1:200 μήκη/ύψη) σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εφόσον υπάρχουν
προβλήματα ευκρινείας στην απεικόνιση, για περιορισμένα τμήματα των έργων, η Υπηρεσία
μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη σχεδίων λεπτομερειών σε μεγαλύτερες κλίμακες (1:500, 1:200
κλπ). Επίσης θα πρέπει να δοθούν λεπτομερή στοιχεία, μετά από σχετικούς υπολογισμούς
για τα σώματα αγκύρωσης των αγωγών καθώς και για τις διελεύσεις από χειμάρρους ή και
σε άλλες περιπτώσεις τεχνικών έργων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της μελέτης.
2.4

Τα στοιχεία που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης έχουν ληφθεί επί τόπου ή από

τις οριζοντιογραφίες που υπάρχουν. Ενδεχομένως να διαφέρουν από αυτά που θα
διαπιστωθούν κατά την εφαρμογή. Ο Ανάδοχος θα συντάξει τα τελικά σχέδια εφαρμογής,
προσαρμόζοντας τα στα οριστικά στοιχεία του εδάφους.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει προσπάθεια να μην μεταβληθούν, όσο είναι δυνατόν,
τα υψόμετρα τοποθέτησης αγωγών και οι άλλες στάθμες που καθορίζει η μελέτη. Εφ’ όσον
προκύψουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους
(υψόμετρα, αποστάσεις κλπ) και των αντίστοιχων της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να ανασυντάξει τη μελέτη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στα αρθ. 207 και 217 του Π.Δ. 696/1974 και τις παραδοχές της μελέτης.
2.5

Για ευρύτερες τροποποιήσεις της μελέτης θα ζητείται η γνώμη του μελετητή, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία.
2.6

Η κατασκευή των έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, που θα

συνταχθεί και θα εγκριθεί κατά τη διαδικασία του αρθ. 32 του Π.Δ. 609/85, θα αρχίσει μόνο

μετά την εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών και την έγκριση από την
Υπηρεσία της επί του εδάφους εφαρμογής των χαράξεων και των ενδεχομένων
τροποποιήσεων της μελέτης.
2.7

Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγωνομετρικά και πολυγωνικά σημεία,

χωροσταθμικές αφετηρίες, κλπ) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν, με φροντίδα, ευθύνη
και δαπάνη Αναδόχου, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο σταθερά σημεία θα καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
τα ξανατοποθετήσει.
2.8

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες

ενέργειες

και

διαβήματα,

ώστε

οι

αρμόδιοι

οργανισμοί

κοινής

ωφελείας

να

μετακινήσουν στύλους, καλώδια, σωλήνες, κλπ., εφόσον η μετακίνηση είναι, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, απόλυτα απαραίτητη για την κατασκευή του έργου. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση, εάν οι Οργανισμοί Κοινής
Ωφέλειας καθυστερήσουν να προβούν στις μετακινήσεις αυτές.
2.9

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των έργων

εξασφαλίζει με οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή τη λειτουργία των υφισταμένων έργων
αποχέτευσης ομβρίων και (έστω και με άντληση) τη λειτουργία των υφισταμένων έργων
αποχέτευσης ακαθάρτων και αγωγών ύδρευσης. Εφόσον δεν υπάρχει στο τιμολόγιο και τις
τεχνικές προδιαγραφές ρητή αντίθετη αναφορά, οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο,
περιλαμβανόμενες ανηγμένες στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου.
Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων εδάφους και
εφαρμογής των χαράξεων, καταμετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, μελετών κλπ. βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τον Ανάδοχο και περιέχονται στις τιμές μονάδας εκτέλεσης των αντίστοιχων
εργασιών ή/και στο ποσοστό ΓΕ και ΟΕ.
2.10

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων

εδάφους και εφαρμογής των χαράξεων, καταμετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, μελετών
κλπ. βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο και περιέχονται στις τιμές μονάδας
εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών.

3.

Επιμετρήσεις

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο αρθ. 38 του ΠΔ 609/85.
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε επί μέρους εργασίας καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του
Τιμολογίου ή και της Τεχνικής Προδιαγραφής της εγκεκριμένης μελέτης.
Για όσες εργασίες δεν αναφέρονται ρητώς στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και
άρθρα του Τιμολογίου ειδικοί όροι επιμέτρησης και πληρωμής, οι επιμετρήσεις των
ποσοτήτων που θα εκτελεσθούν θα γίνουν με βάση τις πραγματικές ποσότητες εργασιών
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που θα έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για επιπλέον ποσότητες εργασιών που
έχουν προκύψει από την εκτέλεση εργασιών με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερα
από τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή τις όποιες τροποποιήσεις ή
συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έστω και εάν αυτές
έχουν γίνει αποδεκτές από τεχνική άποψη.

Τιμές μονάδος

4.

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παρούσες
Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνεται επίσης και η αποζημίωση όλων των ελέγχων και δοκιμών
που απαιτούνται καθώς και οι δαπάνες για την σύνταξη των μελετών εφαρμογής και των εργασιών
της ανωτέρω παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου για την επί τόπου εφαρμογή των χαράξεων
κλπ.
5.

ΕΤΕΠ των οποίων έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται αντιστοίχιση επιμέρους ΕΤΕΠ του παρόντος τεύχους, των
οποίων έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή, με τη με αρ. πρωτ. : ΔΚΠ / οικ. / 1322 / 07
- 09 -2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : «Αναστολή της
υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ –
ΕΤΕΠ)», με αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται στα
παραρτήματα Α1 - Α59 της παραπάνω απόφασης

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Αρίθμηση
στα
Παραρτήματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009,
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00,
Παραγωγή και Μεταφορά
Σκυροδέματος

Α1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009,
Συντήρηση του σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00,
Συντήρηση του σκυροδέματος

Α2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009,
Εργοταξιακά συγκροτήματα
παραγωγής σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00,
Συγκροτήματα παραγωγής
σκυροδέματος

Α3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009,
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00,
Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος

Α4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009,
Ικριώματα

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00,
Ικριώματα

Α5
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009,
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και
υδραυλικών έργων

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00,
Γενικές εκσκαφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009,
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων
δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009,
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009,
Στεγανοποίηση κατασκευών από
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009,
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Α6

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00,
Κατασκευή επιχωμάτων με
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
ή δανειοθαλάμων
ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02,
Επανεπίχωση ορυγμάτων
υπογείων δικτύων

Α7

Α32

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00,
Συρματοκιβώτια προστασίας
κοίτης, πρανών και επιχωμάτων
ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02,
Στεγανοποίηση Κατασκευών
από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές
Μεμβράνες
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02,
Δικλείδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές

Α33

Α34

Α36

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009,
Αντιπληγματικές βαλβίδες

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06,
Αντιπληγματικές βαλβίδες

Α37

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009,
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα
διπλής ενέργειας

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07,
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής
αέρα διπλής ενέργειας

Α38

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009,
Βαθμίδες φρεατίων

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05,
Βαθμίδες φρεατίων

Α42

Α.Τ. 1.1 (ΟΔΟ Α-2)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
Α.Τ. 1.2 (ΟΔΟ Α-3.3)

Γενικές

εκσκαφές

σε

έδαφος

βραχώδες

χωρίς

χρήση

εκρηκτικών.
Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00.
Α.Τ. 1.3 (ΥΔΡ 3.01.01)

Εκσκαφές

τάφρων

ή

διωρύγων

αρδευτικών

ή

αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με
την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.
Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00
και σύμφωνα με τις τυπικές διατομές αγωγών της μελέτης.
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Α.Τ. 1.4 (ΥΔΡ 3.01.02)

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υδρευτικών αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με
τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε μέση απόσταση 10 km.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00
και σύμφωνα με τις τυπικές διατομές αγωγών της μελέτης.
Α.Τ. 1.5 (ΥΔΡ 3.03.02)

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων υδρευτικών, αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτι-κών, με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου & τη
μεταφορά στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε μέση απόσταση 10
km.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00
και σύμφωνα με τις τυπικές διατομές αγωγών της μελέτης.
Α.Τ.1.6 (ΥΔΡ 3.10.01.01)

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.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01.
και σύμφωνα με την τυπική διατομή αγωγών της μελέτης.
Α.Τ.1.7 (ΥΔΡ 3.10.02.01)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες
ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη
σταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε μέση απόσταση
10 km, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01.
και σύμφωνα με την τυπική διατομή αγωγών της μελέτης.
Α.Τ.1.8 (ΥΔΡ 3.11.02.01)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με
πλάτος πυθμένα έως 3 m, με την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκι-νήτου και τη
μεταφορά σε μέση απόσταση 10 km, για βάθος ορύγματος έως 4,00
m.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01.
και σύμφωνα με την τυπική διατομή αγωγών της μελέτης.
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Α.Τ. 1.9 (ΥΔΡ 3.06.01)

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με την παράπλευρη απόθεση
των προϊόντων εκσκαφών.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- ΕΤΕΠ 08-01-02-00.
Α.Τ. 1.10 (ΥΔΡ 3.06.02)

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με τη φόρτωση των προϊόντων
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε μέση απόσταση 10 km.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- ΕΤΕΠ 08-01-02-00.
Α.Τ.1.11 (ΥΔΡ 3.12)

Προσαύξηση

τιμών

εκσκαφών

ορυγμάτων

υπογείων

δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Α.Τ.1.12 (ΟΔΟ Δ-1)

Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος.

Συμφώνα με το τιμολόγιο της μελέτης.
Α.Τ.1.13 (ΥΔΡ 4.09.01)

Αποκατάσταση

ασφαλτικών

οδοστρωμάτων,

που

έφεραν

ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm, στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Συμφώνα με το τιμολόγιο της μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :

Τ.Π. 2

1.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή, σε συνδυασμό με τα σχέδια και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία ,
καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις
περιοχές που αποξηλώθηκαν λόγω της κατασκευής των αγωγών και των λοιπών έργων της
Εργολαβίας.
2.

Σύνθεση οδοστρώματος

Το οδόστρωμα, στις θέσεις ανακατασκευής, θα αποτελείται

α) από συμπυκνωμένο

υπόστρωμα με θραυστό διαβαθμισμένο υλικό β) από ασφαλτικό τάπητα κλειστού τύπου,
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συμπεπ. πάχους τουλάχιστον 10 εκ. Πριν από τη διάστρωση του τάπητα θα γίνει
προεπάλειψη της επιφανείας του υποστρώματος.
3.

Ισχύουσες Πρότυπες Προδιαγραφές

Η ποιότητα, διαβάθμιση, το πάχος των στρώσεων και ο βαθμός συμπυκνώσεως του
υποστρώματος θα συμφωνεί με τους εφαρμόσιμους όρους της Τ.Π 0155 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
(βάσεις οδοστρωμάτων). Επί πλέον θα ισχύει η Τ.Π 7 του παρόντος τεύχους.
Τα αδρανή υλικά , τα ασφαλτικά υλικά, οι αναλογίες συνθέσεως, ο τρόπος εκτελέσεως των
ασφαλτικών εργασιών, οι εργαστηριακές δοκιμές και οι έλεγχοι θα πληρούν τους
εφαρμόσιμους όρους της Τ.Π Α265 "Ασφαλτικό Σκυρόδεμα " του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως (από την έναρξη της σύμβασης) πρόσφατη
εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέματος.
4.

Εργαστηριακές δοκιμές

Με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου και υπό τη γενική εποπτεία της Υπηρεσίας, θα
γίνουν εγκαίρως

όλες οι

απαιτούμενες δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές δοκιμές,

βάσει των οποίων θα κριθεί η καταλληλότητα των αδρανών υλικών, οι εφαρμοστέες
διαβαθμίσεις, οι συνθέσεις ασφαλτομιγμάτων κ.λ.π. Οι εργαστηριακές δοκιμές θα
εκτελεσθούν

από

εργαστήρια

του

Δημοσίου ή ενδεχομένως από εγκεκριμένα

ιδιωτικά.
5.

Τρόπος εκτελέσεως

Θα προηγηθεί έλεγχος της υποκείμενης επιφανείας ως προς τη συμπύκνωση,
επιπεδότητα, στάθμη, καθαριότητα και συνθήκες υγρασίας και θα ακολουθήσει
προεπάλειψη, κατά τις οδηγίες της Επιβλέψεως.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με προσαρμογή των
διατάξεων των Π.Τ.Π οδοποιϊας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε στις ιδιαίτερες συνθήκες του παρόντος
έργου.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την εξασφάλιση της άριστης συμπυκνώσεως του
ασφαλτομίγματος, της πλήρους προσφύσεως, με το παρακείμενο παλαιό οδόστρωμα και της
αποκαταστάσεως ενιαίας επιφανείας κυλίσεως χωρίς κίνδυνο μελλοντικών διαφορικών
παραμορφώσεων.
Μετά τη διάστρωση και συμπύκνωση

και πριν από τις εργασίες αποκαταστάσεώς του

ασφαλτικού τάπητα, εκτελούνται οι εργασίες αποξηλώσεως των τμημάτων των χειλέων της
τάφρου, που έχουν χαλαρώσει.
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Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με μεγάλη προσοχή χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα και
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό περίγραμμα της τομής να αποτελείται μόνο από
ευθύγραμμα τμήματα, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα του αγωγού.
Την αποξήλωση των χαλαρών τμημάτων των χειλέων του αγωγού ακολουθεί αποξήλωση
της υπόβασης εδράσεως εφόσον και αυτό έχει χαλαρώσει , μέχρι του σταθερού του
τμήματος.
Τα Προϊόντα αποξηλώσεως διευθετούνται και εναποτίθενται κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να
μην παρεμποδίζουν την κίνηση πεζών και οχημάτων.
Ακολουθεί η συμπλήρωση της τομής με υπόβαση και η τελική συμπύκνωση της επιφάνειας,
που προέκυψε από την αποξήλωση των χαλαρών τμημάτων και την αρχική επίχωση με
υπόβαση, με δονητικό μηχάνημα και σύγχρονη διαβροχή.
Μετά την τελική συμπύκνωση, εφόσον απαιτείται, καθαρίζεται με σάρωθρο και με κάθε
επιμέλεια η επιφάνεια της υπόβασης από κάθε χαλαρό υλικό και ακολουθεί η προεπάλειψή
του. Ακολουθεί η διάστρωση , εν θερμώ, τάπητα από ασφαλτοσκυρόδεμα της Π.Τ.Π. Α 265
,σε δυο στρώσεις και συνολικού τελικού πάχους 10 εκ. σύμφωνα με τη μελέτη.
Η διάστρωση του ασφαλτομίγματος απαγορεύεται να γίνεται με την χρήση ισοπεδωτήρα. Η
κατάλληλη θερμοκρασία διαστρώσεως του ασφαλτομίγματος , κυμαίνεται μεταξύ 120 και
135 C .
Κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται ανεξάρτητα, με μηχανικά μέσα, μέχρι αρνήσεως.
Απαγορεύεται η διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος εάν οι καιρικές συνθήκες είναι
ακατάλληλες , κατά την κρίση του επιβλέποντος ή η ατμοσφαιρική θερμοκρασία είναι
κατώτερη των 10 C.
H διάστρωση του τάπητα θα πραγματοποιείται από ειδικευμένα συνεργεία και η
συμπύκνωση αυτού, εν θερμώ, μόνο με μηχανικά μέσα, δηλαδή δονητικά μηχανήματα και
οδοστρωτήρες.
Ιδιαίτερη επιμέλεια πρέπει να δοθεί στη διάστρωση της στρώσεως του τάπητα, ώστε η όλη
κατασκευή να δίνει την εικόνα της άρτιας εκτελέσεως, μη διακρινόμενη, από το υπόλοιπο
οδόστρωμα.
Οι εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνο
μετά την φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεως του
τάπητα κ.λ.π. σε θέση που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές και τον επιμελή καθαρισμό δια
σαρώθρων ή και ύδατος εάν απαιτείται, της επιφάνειας της τομής.
Καμία απαίτηση δε δικαιούται να εγείρει ο εργολάβος για πρόσθετη αποζημίωση λόγω
επαναφοράς διαμορφωμένης επιφάνειας σε μεγαλύτερο του συμβατικού πλάτους.
Η επαναφορά των ασφαλτικών πρέπει να γίνεται μέσα σε 15 μέρες μετά το τέλος
κατασκευής των κεντρικών φρεατίων.
Σε περίπτωση καθισμάτων της τομής πριν της οριστικής παραλαβής του έργου ο ανάδοχος
χωρίς πρόσθετη αμοιβή θα προβεί στην αποκατάσταση του καθίσματος με κοπή εκ νέου του
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ασφαλτοτάπητα, αφαίρεση του παλαιού ασφαλτικού, συμπύκνωση της ευρύτερης περιοχής
του καθίσματος ( + 2,0 μ. αριστερά – δεξιά ) και επαναφορά εκ νέου του ασφαλτικού
οδοστρώματος.

Α.Τ. 1.14 (ΥΔΡ 5.04)

Επιχώσεις

ορυγμάτων

υπογείων

δικτύων

με

προϊόντα

εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.
Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.
και σύμφωνα με τις τυπικές διατομές αγωγών της μελέτης.
Α.Τ. 1.15 (ΥΔΡ 5.07)

Στρώσεις

έδρασης

και

εγκιβωτισμός

σωλήνων με

άμμο

προελεύσεως λατομείου.
Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02.
και σύμφωνα με τις τυπικές διατομές αγωγών της μελέτης.
Α.Τ. 1.16 (ΟΔΟ Α-20)

Κατασκευή επιχωμάτων.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00.
Α.Τ. 1.17 (ΥΔΡ 5.10)

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00.
Α.Τ. 1.18 (ΥΔΡ 7.06)

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα.

Συμφώνα με το τιμολόγιο της μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :
Τ.Π. 3

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

ΜΕ

ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ

ή

ΜΕ

ΣΙΔΗΡΑ

ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ KRINGS

1.

Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή

αφορά στην κατασκευή περιφράγματος μεταλλικών

πασσαλοσανίδων για την αντιστήριξη των πρανών βαθιάς εκσκαφής , φρεατίων, τάφρων
αγωγών και λοιπών τεχνικών έργων σε περιοχές υπογείων υδάτων υψηλής στάθμης και
χαλαρού εδάφους, όπου η αντιστήριξη με ξύλινα ζεύγματα δεν είναι δυνατή. Στη συνέχεια
αναφέρεται σε αντιστηρίξεις που γίνονται με μεταλλικά στοιχεία τύπου KRINGS ή αναλόγου.

2.

Προκαταρκτικές εργασίες αντιστήριξης

Ο Ανάδοχος προτού αρχίσει τις χωματουργικές εργασίες

σε περιοχές με τα ως άνω

χαρακτηριστικά (χαλαρότητα εδάφους , υψηλή στάθμη υπογείων υδάτων κ.λ.π) όπου η
αντιστήριξη με μεταλλικά στοιχεία καθίσταται αναπόφευκτη υποχρεούται να υποβάλει προς
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έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστική μελέτη για το σύστημα αντιστήριξης, που θα
περιλαμβάνει

στοιχεία

για

την

φύση

του

υπεδάφους,

στατικούς

υπολογισμούς,

κατασκευαστικά σχέδια με λεπτομέρειες του τρόπου κατασκευής και αποσύνδεσης, καθώς
και λεπτομερές πρόγραμμα των εργασιών κατασκευής της αντιστήριξης σε συνδυασμό με τις
εργασίες εκσκαφής και σκυροδέτησης.
Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου

κατάπτωσης της παρειάς του σκάμματος, ο Ανάδοχος

μπορεί να εκτελέσει την εργασία αντιστήριξης χωρίς

προέγκριση του Επιβλέποντος

Μηχανικού, και ο οποίος μπορεί να κρίνει εκ των υστέρων για το δικαιολογημένο ή μη της
άμεσης και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση εκτέλεσης της αντιστήριξης.
Οι συνέπειες για κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγματος (εργατικά ατυχήματα, ζημιές προς
τρίτους κ.λ.π) σε οποιαδήποτε περίσταση, σε συνθήκες αντιστήριξης ή μη και η οποία δεν
ήταν δυνατόν να αποφευχθεί για οποιονδήποτε λόγο, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο,
εφ΄ όσον δεν ζήτησε εγκαίρως σχετική έγκριση ή δεν προέβη αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη
λήψη μέτρων για την αποφυγή της κατάπτωσης.
3.

Τύποι - κατασκευή αντιστήριξης

Η αντιστήριξη των παρειών γίνεται με έμπηξη στο έδαφος μεταλλικών πασσαλοσανίδων
εγκεκριμένου τύπου για την δημιουργία περιφράγματος στεγανότητας και μεταλλικά στοιχεία
αντιστήριξης (δακτύλιοι, σύνδεσμοι, αντηρίδες) καταλλήλων διατομών, στις θέσεις που θα
υποδείξει ο Ανάδοχος και γίνουν αποδεκτές από την Επίβλεψη.
Οι πασσαλοσανίδες και τα μεταλλικά στοιχεία αντιστήριξης θα είναι καινουργή σε άριστη
κατάσταση, χωρίς ελαττώματα, στρεβλώσεις, παραμορφώσεις.
Αν ο Ανάδοχος προτίθεται να προσκομίσει μεταχειρισμένες πασσαλοσανίδες θα πρέπει να
το γνωρίσει εγκαίρως στην Υπηρεσία για να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι στην πηγή
προέλευσης και να λάβει την έγκριση για την χρησιμοποίηση τους.
Η αποδοχή από την Υπηρεσία της προτεινόμενης προμήθειας πασσαλοσανίδων και η
έγκριση των σχετικών υπολογισμών δεν απαλλάσσει

τον Ανάδοχο

της αποκλειστικής

ευθύνης του για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, κυρίως από τις πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας αυτού (διαφορά υδροστατικών πιέσεων, αντιστήριξη με άντληση και
πιθανή χαλάρωση του εδάφους, προστασία παλαιών οικοδομών κ.λ.π)

4.

Αντιστηρίξεις με μεταλλικές μπάρες τύπου Krings

4.1

Εφαρμογή

Οι αντιστηρίξεις τύπου Krings εφαρμόζονται συνήθως στα ορύγματα των αγωγών
αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων ) σε βάθη εκσκαφής μεγαλύτερα των 3,00 μ. σε
συνδυασμό με την φύση του εδάφους , την στάθμη των υπόγειου υδάτινου ορίζοντα και την
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αποφυγή ανάληψης του κινδύνου καταπτώσεων , κατά τον χρόνο των εργασιών μόρφωσης
του πυθμένα και των παρειών
περιπτώσεις

του σκάμματος από χειρώνακτες εργάτες . Σε ειδικές

ασταθών και προβληματικών

εδαφών μπορούν να κατασκευαστούν

αντιστηρίξεις αυτού του τύπου σε βάθη μικρότερα των 3,00 μ. , εφ΄ όσον οποιοσδήποτε
άλλος οικονομικότερος τρόπος αντιστήριξης (π.χ. ξυλοζεύγματα) κριθεί αναποτελεσματικός.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ανεξαρτήτως βάθους σκάμματος οι αντιστηρίξεις τύπου Krings
πραγματοποιούνται με πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας
όσο αφορά τον τύπο και το πλάτος αντιστήριξης.
Ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει αντιστήριξη του εγκεκριμένου τύπου αλλά
μεγαλύτερου πλάτους.
Στην περίπτωση αυτή όμως δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως τις παραπάνω προκύπτουσες
εκσκαφές και τα προϊόντα επίχωσης.
4.2

Εγκατάσταση συστήματος . Μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερη μέριμνα, προσοχή, αλλά και εμπειρία από προηγούμενες εφαρμογές απαιτούνται
για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος καταβίβασης και ανέλκυσης των
μεταλλικών μπαρών αντιστήριξης.
Η σταδιακή καταβίβαση των μπαρών θα πρέπει να εναρμονίζεται με την πρόοδο του
βάθους εκσκαφής από τον εκσκαφέα που εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους και
την ύπαρξη εμποδίων εντός αυτού( π.χ μεμονωμένοι βράχοι) .
Οι μπάρες κατέρχονται στο προβλεπόμενο από τις κατασκευαστικές μηκοτομές βάθος, με
ανάλογο ρυθμό και συνεχή παρακολούθηση για την ασφάλεια εκ των καθιζήσεων των
εκατέρωθεν του σκάμματος τμημάτων των οδών και των γειτονικών οικοδομών, λόγω των
δονήσεων που δημιουργούνται κατά την κάθοδο αυτών (μπαρών) .
Παρομοίως η ανέλκυση των μπαρών, όπως και η εξολκή των πασσαλοφραγμάτων, θα
πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη έμπειρων τεχνικών, μετά την τοποθέτηση
σωλήνων και

την επίχωση του σκάμματος, με ρυθμό ανέλκυσης

των

εξαρτώμενο από την

ποιότητα του εδάφους προς αποφυγήν καθιζήσεων εκατέρωθεν του σκάμματος.
Οι μπάρες θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες διαστάσεις

και πάχη

ώστε να είναι

ασφαλείς σε κάθε περίπτωση βάθους εκσκαφής και ποιότητας του εδάφους. Ο Ανάδοχος
προ της χρήσης
Υπηρεσία

του τύπου αυτής της αντιστήριξης

πιστοποιητικά

προηγούμενων

επιτυχών

θα πρέπει να προσκομίσει στην
εφαρμογών και

τους

σχετικούς

υπολογισμούς από τους οποίους θα αποδεικνύεται η επάρκειά των.

Α.Τ. 1.19 (ΟΔΟ Β-65.1.2)

Προμήθεια

συρματοπλέγματος

και

συρμάτων

συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένων με κράμα ψευδαργύρου αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al).
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Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00.
Α.Τ. 1.20 (ΟΔΟ Β-65.2)

Κατασκευή φατνών.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00.
Α.Τ. 1.21 (ΟΔΟ Β-65.3)

Πλήρωση φατνών.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00.
Α.Τ. 2.1 (ΥΔΡ 9.01)

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών.

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 και ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-04-00-00.
Α.Τ. 2.2 (ΥΔΡ 9.02)

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών.

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 και ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-04-00-00.
Α.Τ. 2.3 (ΥΔΡ 9.10.03)

Παραγωγή,

μεταφορά,

διάστρωση,

συμπύκνωση

και

συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15.
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-05-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
Α.Τ. 2.4 (ΥΔΡ 9.10.04)

Παραγωγή,

μεταφορά,

διάστρωση,

συμπύκνωση

και

συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20.
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-05-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Α.Τ. 2.5 (ΥΔΡ 9.10.05)

Παραγωγή,

μεταφορά,

διάστρωση,

συμπύκνωση

και

συντήρηση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25.
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0101-05-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
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Α.Τ. 2.6 (ΥΔΡ 10.07)

Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03.
Α.Τ. 2.7 (ΟΙΚ 38.20.02)

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.
Α.Τ. 2.8 (ΟΙΚ 38.20.03)

Δομικά πλέγματα B500C.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00.
Α.Τ. 2.9 (ΟΙΚ 79.21)

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.

Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :
Τ.Π. 4

1.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στη χρήση στεγανωτικού μάζης στα οπλισμένα
σκυροδέματα των τεχνικών έργων και όπου αλλού τυχόν ήθελε καθορίσει η Υπηρεσία. Προς
τούτο θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο υλικό στεγάνωσης μάζης.
2.

Υλικό - Ανάμιξη - Αναλογία

Το χρησιμοποιηθησόμενο υλικό δεν θα πρέπει να περιέχει άσφαλτο ή πίσσα, θειϊκά άλατα ή
άλλες ουσίες, οι οποίες πιθανόν να προκαλούν διάβρωση του οπλισμού και να επηρεάζουν
την αντοχή του σκυροδέματος. Το υλικό τούτο θα είναι παραγωγής αναγνωρισμένου
εργοστασίου και αποδεδειγμένα θα τυγχάνει ευρύτατης εφαρμογής.
Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η ανάμιξη του υλικού με το παρασκευαζόμενο σκυρόδεμα,
όπως επίσης και η αναλογία πρόσμιξης θα συμφωνούν προς τις οδηγίες του προμηθευτή και
θα εγκριθούν από την Υπηρεσία μετά προηγούμενη πρόταση του Αναδόχου.
3.

Επιμέτρηση - Πληρωμή

Η επιμέτρηση του υλικού θα γίνει κατά χιλιόγραμμο εγκεκριμένου χρησιμοποιηθέντος βάρους
και η πληρωμή θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας, η οποία περιλαμβάνει τις δαπάνες
για την προμήθεια του υλικού, προσκόμιση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, εργασία ανάμιξης
και τις τυχόν επιβαρύνσεις για δοκιμές, ελέγχους και πιστοποιητικά.

Α.Τ. 3.1 (ΥΔΡ 11.01.02)

Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :
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Τ.Π. 5

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

Αντικείμενο

1.

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων
φρεατίων από : χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON) .
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και την αρχή
επιθεώρησης, αποδοχής και ειδικών απαιτήσεων σε ότι αφορά τα καλύμματα φρεατίων που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δίκτυα Αποχέτευσης. Πρόκειται για το κάλυμμα,
κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο και αποτελούμενο από το κάλυμμα και το πλαίσιο,
τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα άρθρωσης το οποίο θα επιτρέπει την εξαγωγή
του καλύμματος από το πλαίσιο. Σκοπός της άρθρωσης αυτής είναι:
Η παροχή λειτουργικής πρόσβασης από ένα μόνο άτομο για συντήρηση, επιτρέποντας
παράλληλα την απελευθέρωση επιβλαβών αερίων τα οποία ενδέχεται να συγκεντρώνονται
σε εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αποχέτευση ακάθαρτων και λυμάτων.


Η διευκόλυνση των εργασιών ανοίγματος και κλεισίματος



Η ασφάλιση μέσω της διάταξης ασφάλισης, των καλύμματος εντός του πλαισίου

(Μεταξύ πλαισίου και καλύμματος πρέπει να έχει Δακτύλιο από πολυαιθυλένιο. Πρόκειται για
παρέμβυσμα απόσβεσης, τοποθετημένο επί του πλαισίου. Σκοπός του παρεμβύσματος είναι
να αποφεύγεται η απευθείας επαφή μετάλλου με μέταλλο εξασφαλίζοντας έτσι ότι το
κάλυμμα παραμένει σταθερό και αθόρυβο εντός του πλαισίου, ανεξάρτητα από τις
κυκλοφοριακές συνθήκες.
Τα καλύμματα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις
προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση D400. Θα πρέπει να έχουν
κυκλικό πλαίσιο με ενιαίο ελεύθερο άνοιγμα όχι μικρότερο από 600 mm. Το σχήμα του
καλύμματος θα πρέπει να είναι κυκλικό , και θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα
ανοίγματος από ένα και μόνο άτομο χρησιμοποιώντας την κίνηση άρθρωσης η την αφαίρεση
του καπακιου. Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγμα θα πρέπει να ανοίγει σε γωνία περίπου 100
μοιρών και κατά την είσοδο του προσώπου το κάλυμμα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα
αφαίρεσης του από το πλαίσιο του δοκιμίου.
Τα καλύμματα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις
προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση B125. Θα πρέπει να είναι
τετράγωνα η κυκλικά σε διαστάσεις όχι μικρότερες από :
400x400 εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 329 χιλιοστ.
500x500 εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 404 χιλιοστ.
Φ 537
1.1

εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 407 χιλιοστ.

Κατηγορίες καλυμμάτων φρεατίων
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Ανάλογα με την θέση εγκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω κατηγόριες
κατ’ ελάχιστο :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΟΧΗ

Κατηγόρια Β125

12,50 «

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Για πεζόδρομους , περιοχές κυκλοφορίας πεζών και
χώρους στάθμευσης οχημάτων.

Κατηγόρια C250

25,00 Τόνων

Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδρομίων που
δεν εκτείνονται περισσότερο από 0.50 μέτρα μέσα στο
οδόστρωμα η/ και περισσότερο από 0.20 μέτρα μέσα
στο πεζοδρόμιο

Κατηγόρια D400

40,00 «

Για καταστρώματα οδών ( συμπεριλαμβανόμενων των
πεζοδρομιών και χώρους στάθμευσης όλων των τύπων
οχημάτων )

1.2

Σήμανση

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης με
ανάγλυφα στοιχεία ή ανάγλυφη σήμανση τα παρακάτω :


Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το Ευρωπαικό
πρότυπο)



Την ένδειξη της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. D400) ή τις

αντίστοιχες

κατηγορίες των πλαισίων που χρησιμοποιούνται για πολλές κατηγορίες (π.χ.
D400-E600)



Το όνομα και/η το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής
Το σήμα ενός (Τρίτου φορέα πιστοποίησης κατασκευής σύμφωνα με το
ΕΝ124)

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήμανση , πρέπει να είναι αντιολισθηρη.
2.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1 - Το κάλυμμα φρεατίων και το πλαίσιο θα κατασκευαστούν από ελατό χυτοσίδηρο και θα
καλύπτουν τις προϋποθέσεις του ISO 1083, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ124: 1994.
2 - Δεν θα απαιτούνται βίδες για τη λειτουργία οποιασδήποτε διάταξης άρθρωσης και
ασφάλισης.
3 - Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με τις
προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994.
4 – Το υλικό του αποσβεστικού παρεμβύσματος θα είναι από πολυαιθυλένιο.
5 - Τα Καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε
ατέλεια χύτευσης, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994.
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6 - Το κάλυμμα θα πρέπει να μπορεί να δέχεται αντικλεπτική συσκευή κλειδώματος, η οποία
θα μπορεί να παρασχεθεί είτε πριν είτε μετά από την εγκατάσταση. 4.7 - Τα καλύμματα θα
πρέπει να κλειδώνουν αυτόματα επί τόπου, χωρίς άλλο εξάρτημα, μέσω ενσωματωμένης
ελατηριωτής ράβδου από ελατό χυτοσίδηρο και να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν με
απλό λοστό ή σκαπάνη.
3.

Επιθεώρηση και δοκιμές κατά την παραγωγή

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:
2000. Για να αποδειχθεί η συμμόρφωση αυτή, ο κατασκευαστής θα χρειαστεί να προσκομίσει
πιστοποιητικά συμμόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (ΕΛΟΤ, NF, TUV).
Οι δοκιμές των προϊόντων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994, κλάση D400 από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (φορέα
πιστοποίησης), ο οποίος τρίτος φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ45011
για τη δοκιμή καλυμμάτων ανθρωποθυρίδων κατά ΕΝ124: 1994. Για να αποδειχθεί η
συμμόρφωση, οι κατασκευαστές θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124 : 1994, συνοδευόμενο από πρόγραμμα το
οποίο θα περιέχει τα προσφερόμενα προϊόντα (Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να διαθέτει
τον ίδιο κωδικό αριθμό με το πιστοποιητικό ΕΝ124).
Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισμών του
κατασκευαστή, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί για το εργοστάσιο στο οποίο έχουν
παραχθεί τα προϊόντα.
Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισμών του
κατασκευαστή, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ένα και μοναδικό οργανισμό.
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις για τη μέτρηση της σύνθεσης
του σιδήρου, και της άμμου που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία της χύτευσης. Επιπλέον,
ο κατασκευαστής θα διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις δοκιμών με ικανότητα εκτέλεσης δοκιμών
φόρτισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124.
Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικών δοκιμών παραγωγής από τον κατασκευαστή των
καλυμμάτων φρεατίων αποτελεί μέρος των διαδικασιών παραγωγής κατά ΕΝ ISO9001 και
της συμμόρφωσης προϊόντων κατά EN124.
Ο κατασκευαστής θα παρέχει πιστοποιητικό συμμόρφωσης

για κάθε παράδοση

επιβεβαιώνοντας ότι η αποστολή καλυμμάτων ανθρωποθυρίδων συμμορφώνεται με το
πρότυπο EN124 και το απαιτούμενο φορτίο δοκιμής.
4.

Δοκιμές

Αριθμός δοκιμιών

:

Για κάθε είδος δοκιμής λαμβάνεται ο αριθμός δοκιμίων που

προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα:
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ΠΑΡΤΙΔΑ

ΑΡ.ΔΟΚΙΜΙΩΝ

1-100

3

101-200

4

201-400

5

401-800

7

801-1500

10

Δοκιμή εφελκυσμού

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη
επιτρεπόμενη τιμή ανάλογα την κατηγόρια του φρεατίου Ν/mm2.

Διαστάσεις δοκιμίων

σύμφωνα με την Προδιαγραφή ISO 1083, σχήμα 5.
Ελάχιστη επιμήκυνση

Για την κατηγορία 400-15 τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν πρέπει να είναι κατώτερα
από 15%. Η μέτρηση γίνεται επί του δοκιμίου εφελκυσμού πριν και μετά την δοκιμή.
Επαναληπτική δοκιμή

Εάν ένα δοκίμιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιμής τότε η δοκιμή επαναλαμβάνεται σε δυο
αλλά δοκίμια. Αν το ένα από τα δυο δοκίμια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται.
Τα αποτελεσμάτων δοκιμών μπορούν να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών
αποτελεσμάτων που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του μετάλλου αλλά οφείλονται
σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:


Εσφαλμένη τοποθέτηση του δοκιμίου ή ελαττωματική λειτουργία της μηχανής δοκιμής



Ελαττωματική χύτευση ή ελαττωματικό τορνίρισμα του δοκιμίου



Θραύση του δοκιμίου εφελκυσμού πέραν του σημείου μέτρησης



Ελαττώματα χύτευσης στο δοκίμιο, εμφανή μετά την θραύση

Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται νέο δοκίμιο και τα αποτελέσματα αντικαθιστούν εκείνα
του ελαττωματικού
Διαστάσεις κιγκλίδων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 124.

Κατάσταση επιφάνειας - Έδραση καλυμμάτων

Οι πάνω επιφάνειες των χυτοσιδήρων τεμαχίων θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα σχετικά
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 124
Ομοίως θα πρέπει να μην σφηνώνουν στα πλαίσια οι εσχάρες για να είναι ευχερής ή
ανύψωση τους. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς
την εδράσει θα απορρίπτεται σε βάρος του αναδόχου.
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Διάταξη ασφαλίσεως - Χαλάρωμα και αφαίρεση καλυμμάτων

Τα καλύμματα φρεατίων τεμαχίων και οι εσχάρες ομβρίων θα φέρουν εφόσον τούτο ζητηθεί
από την Υπηρεσία, χωρίς προσθετή αμοιβή, διάταξη ασφαλίσεως τους.
Επίσης πρέπει να προβλέπεται τρόπος για το αποτελεσματικό χαλάρωμα των καλυμμάτων
πριν να σηκωθούν και για την ασφαλή αφαίρεση τους. Αυτό θα επιτυγχάνεται με κατάλληλη
σχεδίαση των κοιλωμάτων και των οπών για τα κλειδιά.
Eπιμέτρηση

Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα (χγρ.) βάρους τεμαχίων

που

τοποθετήθηκαν. Θα ελέγχονται οι διαστάσεις να μην είναι μεγαλύτερες από τις εγκεκριμένες
και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως μετά από την ζύγιση τους.
Εαν οι διαστάσεις των χυτοσιδηρών τεμαχίων είναι μεγαλύτερες από αυτές που φαίνονται
στα σχέδια ή που έχουν ορισθεί από την επίβλεψη γίνονται δεκτές εάν δεν παραβλάπτεται η
λειτουργία του έργου, όπως για την επιμέτρηση υπολογίζεται το βάρος που αντιστοιχεί στις
κανονικές και εγκεκριμένες διαστάσεις των τεμαχίων.
Οι δαπάνες όλων των δοκιμών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η

πληρωμή

του Αναδόχου θα γίνεται για τον αριθμό χλγρ. που επιμετρήθηκε

σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές μονάδας για κάθε
κατηγορία που περιλαμβάνεται στο συμβατικό τιμολόγιο.
Στην περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη για την προμήθεια
χυτοσιδήρων

αυτών

κατασκευών

και

τοποθέτηση των

είναι ενσωματωμένη στην τιμή μονάδος ευρύτερης

εργασίας (π.χ. φρεατίου, αγωγού ) κ.λ.π. ) , δεν επιμετράτε ούτε πληρώνεται ιδιαίτερα.
Ο Ανάδοχος του έργου προτού ενεργήσει

την παραγγελία

για την προμήθεια

των

διαφόρων χυτοσιδηρών εξαρτημάτων που θα ενσωματωθούν στο υπό εκτέλεση έργο θα
υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις
για το είδος και την ποσότητα εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο που προτίθεται να
χρησιμοποιήσει.
Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από προσπέκτους, φωτογραφίες, πιστοποιητικά επιτυχούς
εφαρμογής και συμπεριφοράς σε άλλα έργα κ.λ.π.
Α.Τ. 3.2 (ΥΔΡ 11.02.03)

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03.
Α.Τ. 3.3 (ΥΔΡ 11.03)

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο.

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05.
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Α.Τ. 3.4 (ΥΔΡ 11.05.01)

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

Συμφώνα με το τιμολόγιο της μελέτης.
Α.Τ. 3.5 (ΥΔΡ 11.09)

Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών.

Συμφώνα με το τιμολόγιο της μελέτης.
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100

Α.Τ. 3.6 έως 3

(ΥΔΡ 12.14.01.84,46,07,67,87, (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές

τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011.

14,34,54,15,35.55)

Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :
Τ.Π. 6

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή
υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας
(HDPE) κλάσης PE 80 και PE 100.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι:


Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς.



Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους
σωλήνες, ή λοιπά υλικά.

Οι σωλήνες ονομαστικής πίεσης μεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά
κανόνα από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100).
Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού
(PE 80, PE 100).
Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το
πολυαιθυλένιο χαμηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το
πολυπροπυλένιο (PP) υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών.
Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να μορφοποιηθούν
θερμαινόμενα και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές.
Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000.
Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Ιδιότητα

Μονάδα

Μέθοδος δοκιμής

Τιμή
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Δείκτης ροής MFI 190/5

g/10min

2

ΕΝ ISO 1133:2000-02

0,3 - 0,7

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50%
Όριο διαρροής

Ν/mm

Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής
Αντοχή εφελκυσμού στην θραύση
Επιμήκυνση στην θραύση
Αντοχή στην κάμψη
Μέτρο κάμψεως
Σκληρότητα Shore D
Αντοχή σε κρούση

2

%
Ν/mm

2

3

22

2

ΕΝ ISO 527-1:1996

15

Ταχύτητα δοκιμής

32

125 mm/min

> 800

ΕΝ ISO 527-1:1996

%
Ν/mm

2

Ν/mm

2

4

ΕΝ ISO 178:2003

28
800

-

5

DΙΝ 53505:2000-08

60

-

6

χωρίς θραύση

ΕΝ ISO 8256:2004

Θερμικές ιδιότητες
Περιοχή τήξεως

°C
-1

130
7

Συντελεστής γραμμικής διαστολής

Κ

ASTM D 696-03

Θερμική αγωγιμότητα στους 20°C

W/mΚ

DIN 52612-1

8

1,7  10

-4

0,43

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%.
Ειδική αντίσταση
Επιφανειακή αντίσταση

9

> 10

8

> 10

Ω  cm

ASTM D257-99

Ω

ASTM D257-99

16
13

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EN 12201-1:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part
1: General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες.

EN 12201-2:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part
2: Pipes -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης
από πολυαιθυλένιο. Μέρος 2: Σωλήνες.

EN 12201-3:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part
3: Fittings -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης
από πολυαιθυλένιο. Μέρος 3: Εξαρτήματα.

EN 12201-4:2001

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part
4: Valves -- Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης
από πολυαιθυλένιο. Μέρος 4: Βάνες.

EN 12201-5:2003

Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part
5: Fitness for purpose of the system. -- Συστήματα πλαστικών

2

Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of
thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και
ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών
3
Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr
1:1994). -- Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές.
4
Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισμός καμπτικών ιδιοτήτων.
5
Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας ελαστικού Shore A και
Β.
6
Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσμός εφελκυστικής
αντοχής από κρουστικά φορτία.
7
Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a
Vitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των
πλαστικών μεταξύ -30°C και 30°C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου.
8
Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate
Apparatus; Test Procedure and Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών
9
Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη δοκιμή
ηλεκτρικής αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να
αντικατασταθεί)
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σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.
Καταλληλότητα συστημάτων.

Μέρος 5:

Πρότυπα εξαρτημάτων

EN 1680:1997

Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping
systems - Test method for leaktightness under and after bending
applied to the operating mechanisms -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων - Βαλβίδες για συστήματα σωληνώσεων από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα υπό
κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή.

EN 10284:2000

Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene
(PE) piping systems -- Λυόμενοι σύνδεσμοι μαλακού χυτοσιδήρου
για συστήματα σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE).

EN 12100:1997

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method
for resistance to bending between supports -- Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε κάμψη μεταξύ στηριγμάτων.

Πρότυπα δοκιμών

EN 12099

Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and
Components - Determination of Volatile Content -- Συστήματα
πλαστικών σωληνώσεων - Υλικά και συστατικά μέρη σωληνώσεων
πολυαιθυλενίου - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των πτητικών.

EN 921:1994

Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of
resistance to internal pressure at constant temperature -Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Θερμοπλαστικοί σωλήνες Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή
θερμοκρασία.

EN 12119:1997

Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method
for resistance to thermal cycling -- Συστήματα πλαστικών
σωληνώσεων - Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιμής για
την αντοχή σε κυκλική θερμική εναλλαγή.

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Γενικά

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.
Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από
κράτη - μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των
δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν με αυτούς
επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς
την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης.
Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση
στο έργο ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα
ακόλουθα στοιχεία:
- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE,
- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες
κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the
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competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την
επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει
συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ.
πίνακα προτύπων),
- πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων,
- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων,
- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που
παράγει το εργοστάσιο,
- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και
κατ’ ελάχιστον θα περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία
στην Αγγλική.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -Συστήματα διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή
Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public
Water Supply and Swimming pools).
Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμισή τους στο
έργο προς τοποθέτηση.
Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιμή MRS

Το μίγμα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων
θα είναι:


δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-10 , ΕΝ ISO 11671:2003-0711, ΕΝ ISO 12162:1996-0412) ή



τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-10 , ΕΝ ISO 11671:2003-072, ΕΝ ISO 12162:1996-043)
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1

MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή: είναι η αντοχή του
υλικού όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιμές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-1:200307 ή κατά EN 921:1994 (αναμενόμενη αντοχή μετά από περίοδο 50 ετών που
0
0
0
προσδιορίζεται με τουλάχιστον 30 δοκιμές πίεσης σε θερμοκρασίες 20 , 60 , 80 C).
Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα δοκιμής υλικού κατηγορίας PE 100.

10

Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics
materials in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών.
Προσδιορισμός της μακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των σωληνοποιημένων υλικών με την μέθοδο της
εξωτερικής παρεμβολής.
11
Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to
internal pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- Θερμοπλαστικοί σωλήνες και εξερτήματα
για την μεταφορά ρευστών. Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιμής
12
Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic
pressure - Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Κατάταξη θερμοπλαστικών υλικών
σωληνώσεων ως προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Σήμανση υλικού και υπολογισμοί.
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Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την αυτή ονομαστική πίεση
του σωλήνα.
Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται
στην Μελέτη, συνιστάται η επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση αυτή
παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στην δοκιμή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία
επέκταση ρηγματώσεων) και μειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου.
Ειδικό βάρος

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960
3
ο
3
Kg/m στους 23 C και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 Kg/m . Ο έλεγχος της
πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαμηλής
πυκνότητας στα μίγματα.
Για την διάκριση μεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν
ενσωμάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων
κατηγοριών πολυαιθυλενίου:
HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) :

940 – 965 Kg/m3

MDPE (Πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας) :

930 – 940 Kg/m3

LLDPE (Γραμμικό, χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) :
LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) :

910 – 930 Kg/m

3

900 – 910 Kg/m3

Δείκτης ροής

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην
συμπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR)
of thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής
τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών).
Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min.
Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό

Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105 οC κατά ΕΝ
12118:1997 (Plastics piping systems - Determination of moisture content in
thermoplastics by coulometry -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Προσδιορισμός
της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερμοπλαστικά με κουλλομετρία).
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Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόμενη
απώλεια νερού κάτω από 300 mg/kg.
Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (Resistance to crack propagation-RCP)

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής.
α) Η πλήρης δοκιμή (full scale test) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 13478:2005-04
(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to
rapid crack propagation [RCP] - Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά ρευστών - Προσδιορισμός της αντίστασης
σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγματος [RCP] - Δοκιμή πλήρους κλίμακος [FST]).
β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά ΕΝ ISO
13477:2005-05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination
of resistance to rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4
test] [ISO/DIS 13477:2005] -- Θερμοπλαστικοί σωλήνες για την μεταφορά υγρών.
Προσδιορισμός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγμάτωσης. Δοκιμή μικρής
κλίμακας υπό σταθερές συνθήκες).
Κατά την δοκιμή αυτή δημιουργείται μια ρωγμή συγκεκριμένου μεγέθους. Κατόπιν
αυξάνεται η πίεση του αγωγού και μετράται η κρίσιμη πίεση η οποία και καταγράφεται.
ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά
τυπωμένες και ανά μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ
για PE 100:
Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5
XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 =
όπου:
HDPE

=

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ =

εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος

PN 12,5

=

κλάση πίεσης σε atm ή bar

XXXX

=

όνομα κατασκευαστή

YYYY

=

χρόνος παραγωγής από την μία πλευρά και αύξων αριθμός
μήκους από την αντιδιαμετρική

ZZZZ

=

τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία
των σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον
έλεγχο αυτών

PE 100

=

η κατάταξη της πρώτης ύλης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο
ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα.
Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά
μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισμούς των
σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια).
Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε
τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και
παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.
Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα
κιβώτια συσκευασίας τους. Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:
α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη
παραμονή των μπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει
τους τέσσερις μήνες.
β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον
μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα.
γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση
(πλάτυνση) της διαμέτρου.
δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες
φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα
από εκδορές και χαράξεις.
ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη
στοίβαση).
Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων
κατά γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄
όλο το μήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και
διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας.
Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα
αυτά θα προεξέχουν.
Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα
προστατεύονται από χτυπήματα.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα
έχουν καρότσα με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα
μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη
και κλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από
πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί αμμώδους στρώσης σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση
μεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να
βλάψουν την προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.
24

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν
θα υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των
χρησιμοποιουμένων συνδέσμων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια :
Φ 500 mm:

3,0ο

Φ 600 έως 900 mm: 2,0

ο

Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο
Φ 1400 mm:

0,5ο

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο
ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ
σωλήνος και ορύγματος (πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η
στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση ελαφρού
δονητικού εξοπλισμού.
Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
08-01-03-02: "Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων".
Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο
Ανάδοχος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις
σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.
Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα
εμφράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα
ειδικά τεμάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους.
Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά
κανόνα η σύνδεση γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).
Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική
θερμική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε
κατάσταση τήξης, στους 220 οC και υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των
μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων
σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το μήκος της σωληνογραμμής και η
διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας.
Ηλεκτροσυγκόλληση

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη
σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η
ηλεκτρομούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται
αναλόγως της διαμέτρου του σωλήνα.
Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα
του σωλήνα) με κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής
οξείδωσης. Καθαρίζεται επιμελώς το επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να
συγκολληθούν και σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της ημιδιάστασης
της ηλεκτρομούφας. Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με καθαρό
ύφασμα χωρίς χνούδι ή με μαλακό χαρτί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ.
ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης
(γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς και η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν
τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα).
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Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με
χρήση συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η
ηλεκτρομούφα.
Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η
άσκηση πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της
θερμοκρασίας (με νερό, πεπιεσμένο αέρα κ.λπ.).
Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση.
Μετωπική συγκόλληση

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται
να συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται
στις σιαγόνες στερέωσης της μηχανής μετωπικής συγκόλλησης και θα
ευθυγραμμίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει το 10% του
πάχους τοιχώματος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι μικρότερο).
Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των
σφιγκτήρων, είτε με επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη
δυνατή επαφή και η μικρότερη δυνατή απόκλιση.
Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα
καθαρίζονται με απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες
ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή
υπολείμματα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόμη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική
θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν.
Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο
από υγρασία και ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 40 οC.
Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm 2,
η οποία θα διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού
(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα
με το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα
0,02 Ν/mm2 περίπου, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία
επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή
θέρμανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή χρόνου
απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν μεταξύ
τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο υλικό εκτός της σύνδεσης μέχρι
να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διάμετρο και το πάχος
τοιχώματος του σωλήνα/ εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης
συγκόλλησης θα αποσυναρμολογούνται οι συσφιγκτήρες.
Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο
αέρα κ.λπ.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ
Σώματα αγκυρώσεως από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεμβολής ειδικού
τεμαχίου, διακλαδώσεως, καμπύλης ή συστολής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.
Η εκσκαφή για την θεμελίωση των σωμάτων αγκυρώσεως στις απαιτούμενες διαστάσεις θα
εκτελείται πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων.
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων.
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ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Γενικά

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των
σωλήνων στο όρυγμα, την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των
ειδικών τεμαχίων και συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του ορύγματος.

Οι δοκιμές διακρίνονται σε:


προδοκιμασία,



κύρια δοκιμή υπό πίεση,



γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.

Κατά την διάρκεια των δοκιμών το μη επιχώμενο τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει
ξηρό. Τυχόν εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.
Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις
τοπικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων
του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν ερμητικά με φλαντζωτές τάπες.
Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης εξαέρωσή του.
Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη
(όργανο ή καταγραφικό) μετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό μανόμετρο με
ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών)
πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο.
Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να
εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό
δοκιμασία.
Προδοκιμασία

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό
στατική πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα
επισκευασθεί η ζημία και θα επαναληφθεί η δοκιμή.
Κυρίως δοκιμασία πίεσης

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές
ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιμή υπό πίεση.
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της
ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων.
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή
δημιουργίας θυλάκων αέρα.
Η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη
από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η
σωλήνωση για τον εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές
επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν
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διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της
πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και
επανάληψη της δοκιμής.
Γενική δοκιμασία

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το
όρυγμα κατά τμήματα, χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των
τμημάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιμασία πίεσης.
Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της
ονομαστικής προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα
μανόμετρα).
Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την
τελική δοκιμασία με πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής.
Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο
των συνδέσεων μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή
πιέσεως.
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα
μεταξύ των τμημάτων κενά.
Πρωτόκολλο δοκιμασιών

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του
Αναδόχου.
ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας θα εκτελεστεί η πλύση των
αγωγών, έτσι ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο
κεφαλής του δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι
πλύσεις θα επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος
νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα αιωρούμενα
συστατικά.
Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται με την προσθήκη
στο νερό πλήρωσης κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη
μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα χημικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα
διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού
διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του
3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου πόλεως.
Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού
από 4 διαφορετικά σημεία αυτού καθώς και από σημεία τυχόν υφιστάμενου παλαιού
δικτύου κοντά στο σημείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σημεία το
ποσοστό ελεύθερου χλωρίου θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου
του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα
έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η
παραπάνω απαίτηση.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ



Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών.



Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης
συνδεσμολογίας τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.



Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.

σωλήνων

και



Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε
να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν
έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).



Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:


Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.



Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.



Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).



Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.



Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός



Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που
αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες.



Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο
προσωπικό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής
και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.)
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
υδραυλικές/ σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την
εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Προστασία
χεριών και
βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -Κράνη προστασίας.

Προστασία
ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε
από το πρότυπο EN ISO 20345:2004).

Προστασία

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial
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οφθαλμών

and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού
πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι
μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Αγωγός - Αξονικό μήκος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο και κατηγορία
σωλήνων μαζί με τα ειδικά τεμάχια (εκτός εάν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση των ειδικών τεμαχίων).

Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες
από τις καθοριζόμενες στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από
την μελέτη διαμέτρους τεμαχίων.
Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να
αφαιρούνται τα μήκη των ειδικών τεμαχίων.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την
κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100,
περιλαμβάνονται:
 Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων,
υλικών και συσκευών.
 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των
σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους.


Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Τ.Π. καθώς
και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε
περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιμές ή τον
έλεγχο προς παραλαβή.
Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σημάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα
και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν
συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω τιμές μονάδος.
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύμανσης του δικτύου, οι
οποίες επιμετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου.
Α.Τ. 3.17 (ΥΔΡ 12.17.01)

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα
κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).

Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :
Τ.Π. 7

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα Τ.Π. περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής ειδικών τεμαχίων
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron).
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Ο ελατός χυτοσίδηρος παράγεται με την προσθήκη μικρών ποσοτήτων μαγνησίου στο
τήγμα του χυτοσιδήρου. Με τον τρόπο αυτό οι δομές φυλλοειδούς γραφίτη (flaky) στον
μεταλλικό ιστό μεταβάλλονται σε σφαιροειδείς, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της
ψαθυρότητας (brittleness), που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του κοινού φαιού
χυτοσιδήρου (grey cast iron) και την εξασφάλιση υψηλής αντοχής και πλαστικότητας
(ductility).
Τα ειδικά τεμάχια φέρουν εσωτερική προστασία από φυγοκεντρικά εφαρμοζόμενη
τσιμεντοκονία, εξωτερική προστασία από ψευδάργυρο ή κράμα ψευδαργύρου αλουμινίου και εποξειδική βαφή και παραδίδονται με συνδέσμους τύπου ωτίδων
(φλάντζες).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 545:2002

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water
pipelines - Requirements and test methods -- Σωλήνες,
εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο για δίκτυα
ύδρευσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

ISO 2531:1998-08 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or
gas applications -- Σωλήνες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα
σωλήνων ελατού χυτοσιδήρου για δίκτυα νερού ή αερίων.
ISO 8179-1:2004-06

Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1:
Metallic zinc with finishing layer -- Σωλήνες ελατού
χυτοσιδήρου. Εξωτερική επίστρωση ψευδαργύρου.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Τα τυπικά μηχανικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του ελατού χυτοσιδήρου έχουν ως εξής:
Ιδιότητα

Συμβολισμός

Μονάδα

Σωλήνες

Ειδικά τεμάχια

Εφελκυστική αντοχή

Rm

MPa

420

400

Τάση διαρροής

Rp0.2

MPa

300

300

Επιμήκυνση σε
θραύση

A

%

10

5

Σκληρότητα κατά
Brinel

HB

230

250

Μέτρο ελαστικότητας

E

MPa

170.000

Λόγος Poisson

P

-

0,28

Συντελεστής
θερμικής διαστολής

o

cm/ C

-6

11,5x10

Κατά το ISO 2531:1998-08 οι ανωτέρω τιμές είναι ενδεικτικού χαρακτήρα (χωρίς
συμβατική απαίτηση ακριβούς τήρησης αυτών).
Τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν επισήμανση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων
ΕΝ 545:2002, ΕΝ 598:1994, ΕΝ 969:1995, με τα στοιχεία του κατασκευαστή, την
ονομαστική διάμετρο (DN), την κλάση (π.χ. Κ9), το έτος κατασκευής, τον συμβολισμό
του ελατού χυτοσιδήρου (2 GS) και το πρότυπο βάσει του οποίου κατασκευάστηκαν
(π.χ. ΕΝ 545:2002).
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Τα ειδικά τεμάχια θα προέρχονται από παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη
13
κατά ΕΝ ISO 9001 .
Το παραλαμβανόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένων
εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
προαναφερθέντων προτύπων.
Η κλάση των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταυ κ.λπ.) θα είναι Κ11 - Κ12, εκτός αν
καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία των
συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο (υλικό
κατασκευής, συστήματα προστασίας, διατάξεις σύνδεσης κ.λπ.).

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εσωτερική επένδυση

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από ομοιογενές στρώμα τσιμεντοκονίας
εφαρμοζόμενης εργοστασιακά με φυγοκεντρικές μεθόδους. Η σύνθεση του
τσιμεντοκονιάματος καθορίζεται στα πρότυπα ΕΝ 545:2002 (για δίκτυα ύδρευσης).

Το ονομαστικό πάχος της επένδυσης καθορίζεται (με βάση τα ανωτέρω πρότυπα) ως εξής:
Ονομαστική διάμετρος

Ονομαστικό πάχος επένδυσης

(mm)

(mm)

D40 - D300

3,0

D300 - D600

5,0

D700 - D1200

6,0

D1400 - D2000

9,0

Η επένδυση με τσιμεντοκονία δεν επεκτείνεται στο εσωτερικό των φλαντζών σύνδεσης.
Οι περιοχές αυτές θα προστατεύονται με εποξειδική βαφή πάχους τουλάχιστον 150 μm.
Η επιφάνεια της επένδυσης θα είναι ομοιόμορφη και λεία, αλλά σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΝ 545:2002/ 598:1994 γίνονται αποδεκτές σποραδικές διαμήκεις και εγκάρσιες
ρηγματώσεις εύρους από 0,6 έως 1,00 mm (κλιμακώνεται ανάλογα με την διάμετρο). Οι
ρηγματώσεις αυτές οφείλονται στην συστολή ξήρανσης της κονίας και εφ’ όσον δεν
υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια, δεν επηρεάζουν την σταθερότητα της επένδυσης και
κλείνουν κατά την έκθεση της επένδυσης στο νερό.
Τυχόν φθορές της εσωτερικής επένδυσης ή τοπικές ρηγματώσεις πέραν των ορίων
που γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα πρότυπα μπορούν να αποκαθίστανται με
εποξειδικό κονίαμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες των ατελειών δεν θα
επεκτείνονται σε επιφάνεια μεγαλύτερη του ενός τεταρτοκύκλιου της επένδυσης.
Εκτενέστερες φθορές καθιστούν το τεμάχιο ακατάλληλο προς εγκατάσταση.
Εξωτερική επένδυση

Θα αποτελείται από στρώση μεταλλικού ψευδαργύρου και τελική επικάλυψη με βαφή
ασφαλτικής ή εποξειδικής βάσεως, εφαρμοζόμενες εργοστασιακά με ψεκασμό.

13

Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing
(ISO 9001 : 1994) (Supersedes EN 29001 : 1987) - Συστήματα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασμό,
ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987).
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Η στρώση μεταλλικού ψευδαργύρου θα είναι περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο
2
2
τουλάχιστον 130 gr/m , με τοπικό ελάχιστο τα 110 gr/m (μέτρηση σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην § 6.6 του ΕΝ 545:2002).
Το πάχος του ξηρού υμένα της βαφής (dry film thickness) δεν θα είναι μικρότερο των
70 μm, με τοπικό ελάχιστο 50 μm (§ 6.6 του ΕΝ 545:2002).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο επιμετρώνται σε βάροs (kg), σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στους καταλόγους του εγκεκριμένου προμηθευτή. Δεν γίνονται
αποδεκτά τα αποτελέσματα ζύγισης μεγαλύτερα των τιμών βάρους που αναγράφονται
στους καταλόγους των προμηθευτών.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις ως άνω τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου των ειδικών
τεμαχίων καθώς και οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές. Τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν
εργοστασιακές εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην παρούσα Τ.Π..
 Η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων
για την εκτέλεση των εργασιών.
 Η φθορά των υλικών και τα υλικά και η εργασία αποκατάστασης των
προστατευτικών στρώσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Α.Τ. 3.18 (ΥΔΡ 12.18.02)

Κατασκευή

ευθυγράμμων

χαλυβδοσωλήνες,
εξωτερική

με

μόνωση

με

χρήση

τμημάτων

δικτύου

χαλυβδο-σωλήνων

λιθαν-θρακόπισσα

με
με

(ασφαλτικής

βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση
με εποξειδική ρητίνη.
Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :

Τ.Π. 8

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή δικτύων
σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες για έργα άρδευσης και ύδρευσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες είναι:


σωλήνες από χαλυβδοελάσματα,



ειδικά τεμάχια διαμορφωμένα από τμήματα χαλυβδοσωλήνων,



μονωτικά υλικά.

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι χαλυβδοσωλήνες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με πιστοποιημένη κατά ΕΝ
14
ISO 9001:2000-12 παραγωγική διαδικασία.

Σωλήνες
Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από έλασμα θερμής εξελάσεως, κατηγορίας
S235JRG2 έως S355J2G3 σύμφωνα με ΕΝ 10027.
ΕΛΟΤ 281:

Σωλήνες με ραφή, χωρίς σπείρωμα από κοινό χάλυβα, χωρίς ποιοτικές
απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ 496:

Χαλυβδοσωλήνες – Πάχη τοιχώματος.

ΕΛΟΤ 497:

Χαλυβδοσωλήνες – Εξωτερικές διάμετροι.

Οι σωλήνες (ελικοειδούς ή ευθείας ραφής) θα προέρχονται από συνεχή παραγωγική διαδικασία,
με διαμόρφωση χαλυβδοταινίας κατάλληλου ανοίγματος. Δεν είναι αποδεκτοί σωλήνες που
προέρχονται από δύο διαφορετικές χαλυβδοταινίες που ηλεκτροσυγκολλούνται μεταξύ τους
(αρχή της προηγούμενης με το τέλος της επόμενης) πριν από την φάση της τελικής
σωληνοποίησης.
Ο τύπος του χαλυβδοσωλήνα ως προς την ραφή θα καθορίζεται από την μελέτη.
Τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοελασμάτων και οι ονομαστικές διάμετροι των σωλήνων,
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 496 και ΕΛΟΤ 497, έχουν ως εξής:
Ονομαστική διάμετρος (DN) (mm)

Φ300

Φ500

Φ600

Φ700

Φ800

Φ900

Φ1000

Ελάχιστο πάχος τοιχώματος (mm)

6,3

6,3

6,3

7,1

8,0

8,0

10,0

Σε κάθε περίπτωση όμως το πάχος τοιχώματος θα είναι το καθοριζόμενο από την μελέτη.

Σχετικό πρότυπο:
ΕΝ 10217-1:2002

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery
conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room
temperature properties -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για
εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη
κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε
θερμοκρασία δωματίου.

Η ποιότητα των χαλυβδοσωλήνων θα ελέγχεται από εργαστήρια πιστοποιημένα κατά
ΕΝ ISO 17025.
14

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000) -- Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Απαιτήσεις.
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Παρατίθενται προς ενημέρωση Αμερικανικά και Βρετανικά πρότυπα σχετικά με τους
χαλυβδοσωλήνες:
AWWA C203:2002

Coal Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water pipelines Enamel and Tape-Hot applied -- Προστατευτικές επιστρώσεις και
επενδύσεις χαλυβδοσωλήνων μεταφοράς ύδατος - Βερνίκια και ταινίες
εφαρμοζόμενα εν θερμώ.

AWWA C206:1997

Field welding of steel water pipe -- Επί τόπου συγκολλήσεις δικτύων
χαλυβδοσωλήνων μεταφοράς ύδατος.

AWWA C200:1997

Steel water pipe 6” (150 mm) and longer -- Χαλυβδοσωλήνες
μεταφοράς ύδατος διαμέτρου 150 mm και άνω.

AWWA C208:2000

Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήματα
χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιομηχανικής - Διαστάσεις.

BS 534:1990

Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage
-- Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσμοι και ειδικά τεμάχια για δίκτυα ύδρευσης
και αποχέτευσης.

ΒS 4147:1980-10-31

Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for
protecting iron and steel, including suitable primers where required -Προδιαγραφή προστατευτικών επιστρώσεων ασφαλτικής βάσεως για
στοιχεία από σίδηρο ή χάλυβα, περιλαμβανομένων των υλικών
υποστρώματος.

AWWA Μanual M11

Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για
την διαμόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες

USBR

Welding manual (Κλασσικό εγχειρίδιο για την διαμόρφωση και τους
ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες).

Ειδικά τεμάχια
Η διαμόρφωση του δικτύου, πέραν των ευθυγράμμων τμημάτων απαιτεί ειδικά τεμάχια όπως
καμπύλες, συστολές, ταυ, σταυρούς κ.λπ.
Τα ειδικά τεμάχια θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες της αυτής ποιότητας και θα φέρουν τις
ίδιες στρώσεις προστασίας με τα ευθύγραμμα τμήματα του δικτύου. Τα ειδικά τεμάχια
συνδέονται με τα ευθύγραμμα τμήματα του χαλυβδοσωλήνα με ηλεκτροσυγκόλληση ή μέσω
φλαντζών (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη).
Οι φλάντζες θα είναι από χάλυβα της ίδιας ποιότητας με τους σωλήνες (σχετικό πρότυπο ΕΝ
1092-1:2001: Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και παρεμβύσματα αυτών.
Κυκλικές φλάντζες κια σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, με επισήμανση
ονομαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες).
Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικής κεφαλής, με διαστάσεις κατά ΕΝ 1665:1997
(Hexagon bolts with flange - Heavy series -- Εξαγωνικά φλαντζωτά μπουλόνια. Σειρές βαρέως
τύπου), ποιότητας χάλυβα κατηγορίας 4D κατά DIN 267-2:1984-11 (Fasteners; Technical
delivery conditions; Design and dimensional accuracy -- Στερεωτικά. Τεχνικοί όροι παράδοσης.
Απαιτούμενη ακρίβεια σχεδιασμού και διαστάσεων). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι
επικαδμιωμένα κατά ASTM Β766-86:2003 (Standard Specification for Electrodeposited Coatings
of Cadmium -- Προδιαγραφή ηλεκτρολυτικής επικαδμίωσης).
Για τα χαρακτηριστικά των υλικών, τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, τις προστατευτικές επενδύσεις και
τους ελέγχους ποιότητας και στεγανότητας των ειδικών τεμαχίων ισχύουν τα αναφερόμενα στην
παρούσα τεχνική προδιαγραφή για τους χαλυβδοσωλήνες.
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Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από το ίδιο υλικό όπως και οι σωλήνες, δηλαδή χάλυβα και θα
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα πρότυπα των σωλήνων. Επιπλέον θα
πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
ΕΝ 1092-1:2001

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and
accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και
παρεμβύσματα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες,
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, με επισήμανση ονομαστικής πίεσης.
Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες.

DIN 2501-1:2003-05

Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: Διαστάσεις
συνδέσεων.

AWWA C208:2000

Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήματα
χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιομηχανικής - Διαστάσεις.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση ειδικοί φαρδείς και ισχυροί
ιμάντες, με ελαστική ή πλαστική επικάλυψη προς αποφυγή φθορών στην εξωτερική
προστατευτική επένδυση. Συρματόσχοινα (σαμπάνια), αλυσίδες και άγγιστρα δεν επιτρέπεται να
έρχονται σε άμεση επαφή με την εξωτερική επένδυση ή με την εσωτερική επιφάνεια των
σωλήνων.
Οι σωλήνες θα φορτώνονται επιμελώς στα μεταφορικά μέσα επί σαγμάτων, ώστε να
αποφεύγονται οι σχετικές μετακινήσεις των σωλήνων κατά την μεταφορά τους, και θα
τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους, σε σωρούς χαμηλού ύψους. Όλες οι επιφάνειες και
στηρίξεις που βρίσκονται σε επαφή με τους σωλήνες θα προστατεύονται. Οι σωλήνες δεν θα
βρίσκονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Στα σημεία στηρίξεως των σωλήνων στο μεταφορικό
μέσο και στα μεταξύ τους σημεία επαφής θα τοποθετούνται ταινίες από καουτσούκ ή μαλακό
πλαστικό ή καραβόπανο.
Τα σημεία επαφής των προς μεταφορά σωλήνων με τα μέσα πρόσδεσής τους (αλυσίδες,
συρματόσχοινα και ιμάντες), θα προστατεύονται με ελαστικά ή πλαστικά παρεμβλήματα ικανού
πάχους.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των σωλήνων. Στην
εκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή ανυψωτικά μηχανήματα.
Το κυκλικό σχήμα της διατομής των σωλήνων θα εξασφαλίζεται κατά την μεταφορά και
αποθήκευση με πολύσταυρα που θα τοποθετούνται στα άκρα των τεμαχίων των σωλήνων.
Η μεταφορά των επενδεδυμένων σωλήνων θα αποφεύγεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος
υπερβαίνει τους 30°C.
Απαγορεύεται η μεταφορά των σωλήνων, έστω και για μικρές αποστάσεις, με κύλιση.
Εάν οι σωλήνες πρόκειται να αποθηκευθούν σε σωρούς μέχρι την καταβίβαση στο όρυγμα, τότε
έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για την φόρτωσή τους στο μεταφορικό μέσο.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Για την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο και τις διατάξεις ελέγχου και παραλαβής ισχύει
η προδιαγραφή ΕΝ 10296-1:2003 (Welded circular steel tubes for mechanical and general
engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes -Στρογγυλοί συγκολλητοί χαλυβδοσωλήνες για μηχανικές και γενικές κατασκευαστικές εφαρμογές
- Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Κεκραμένοι και μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες).
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Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιθεώρησης τύπου 3.1Β σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 10204:2004 (Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά
προϊόντα. Τύποι εγγράφων επιθεώρησης).
Κάθε σωλήνας θα είναι συγκολλητός (Double Fusion Butt Weld) είτε με μία συνεχή ελικοειδή
ραφή είτε με μία ευθεία ραφή (διαμήκη) και με κυκλικές ραφές ένωσης. (συνήθως ανά 2,00 m).
Τα άκρα των κατασκευασμένων σωλήνων θα είναι λοξοτομημένα, σύμφωνα με το πρότυπο
DIN 2605-1,-2 (DIN 2605-1:1991-02. Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows and bends
with reduced pressure factor. - Part 2: Full correlation of utilization -- Μέρος 1: Ειδικά χαλύβδινα
τεμάχια κατάλληλα για συγκόλληση κορμού. Καμπύλες και γωνίες με ελαττωμένο συντελεστή
πίεσης. Μέρος 2: Πλήρης συχέτιση για την εφαρμογή.), για επί τόπου ηλεκτροσυγκόλληση άκρο
προς άκρο (Butt Weld).
Όλα τα τεμάχια των σωλήνων θα έχουν ομοιόμορφο μήκος.
α.

Παραγωγική διαδικασία
Η διαμόρφωση του χαλυβδοελάσματος σε σωλήνα ελικοειδούς ή ευθείας ραφής, θα γίνεται
σε σωληνοποιητικές γραμμές συνεχούς παραγωγής (συνήθως δύο τύπων), αποτελούμενες
από:
-

το συγκρότημα τροφοδοσίας της γραμμής παραγωγής με χαλυβδοταινία,

-

το συγκρότημα διαμόρφωσης της χαλυβδοταινίας σε σωλήνα,

-

το συγκρότημα συγκόλλησης, με επαγωγικά υψίσυχνα ρεύματα (HF) και την εν συνεχεία
ανόπτηση της ραφής ή με βυθιζόμενο τόξο (SAW), ανάλογα με τον τύπο της
σωληνοποιητικής μηχανής,

-

το συγκρότημα τελικής διαμόρφωσης διαμέτρου σωλήνα (sizing) και ευθυγράμμισης του
παραγόμενου σωλήνα (straightening),

-

το σύστημα κοπής σε μήκος (ολισθαίνοντα ταχυπρίονα, δισκοπρίονα ή περιστρεφόμενα
κοπτικά εργαλεία ή κοπή πλάσματος),

-

το συγκρότημα μεταφοράς εκτός της γραμμής παραγωγής και αποθήκευσης του σωλήνα.

Ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικής διαδικασίας
Η διατήρηση του σωλήνα στις ακριβείς εξωτερικές διαστάσεις εξαρτάται από την κατάσταση
των διαμορφωτικών ραούλων και την ρύθμιση του διαμορφωτικού συγκροτήματος (την
ρύθμιση βυθίσματος διαμορφωτικών ραούλων, την ρύθμιση της γωνίας τροφοδοσίας
μηχανής και την ρύθμιση ραούλων συγκράτησης).
Ειδικά για τις μηχανές ελικοειδούς ραφής θα πρέπει:
-

η διαμόρφωση των άκρων της χαλυβδοταινίας (προετοιμασία για την συγκόλληση) να
γίνεται με χρήση εργαλειομηχανών. Αποκλείεται η διαμόρφωση των άκρων με
φλογοκοπή.

-

οι πιθανές προσωρινές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) για την συγκράτηση των
ελασμάτων του σωλήνα και την διατήρηση των εξωτερικών διαστάσεών του να
επιτρέπουν την πλήρη τήξη τους κατά την φάση της τελικής ηλεκτροσυγκόλλησης.

Για την προετοιμασία των σωλήνων για συγκόλληση επιβάλλεται, μετά την κύρια παραγωγική
διαδικασία, η διαμόρφωση των άκρων τους, δηλαδή ο καθαρισμός των άκρων απο τα γρέζια
κοπής και η λοξότμησή τους (φρεζάρισμα). Η διαμόρφωση των άκρων θα γίνεται με
κατάλληλο προς τούτο μηχανικό εξοπλισμό στο εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων.
Oι ανοχές στις διαστάσεις των έτοιμων σωλήνων θα είναι σύμφωνες με τις εφαρμοστέες
προδιαγραφές.
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Ο έλεγχος της ικανότητας των μηχανικών μέσων, όπως και του προσωπικού των συνεργείων
ηλεκτροσυγκόλλησης, θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10217-1:2002.
β.

Ηλεκτροσυγκολλήσεις
Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα AWWA C206 και το Welding
Μanual του USBR.
Η αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση ευθείας ραφής (ΗFI, High Frequency Induction) θα γίνεται
με υψίσυχνα επαγωγικά ρεύματα και σύσφιξη, με κατάλληλα ράουλα, των προς συγκόλληση
άκρων του σωλήνα. Ακολουθεί απόξεση της περίσσειας του υλικού που προέρχεται από την
συγκόλληση και ανόπτηση της ραφής.
Η ηλεκτροσυγκόλληση των σωλήνων ελικοειδούς ραφής θα γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά,
με αυτόματα μηχανήματα βυθιζόμενου τόξου (Double Submerged Arc Weld) στον αναγκαίο
αριθμό στρώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα και να αποφεύγεται η
υπερθέρμανση των ελασμάτων.
Τα σύρματα συγκολλήσεως που θα χρησιμοποιηθούν στις μηχανές ελικοειδούς ραφής θα
διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας.
Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις κάθε σωλήνα που κατασκευάζεται, θα ελέγχονται με αυτόματη
μηχανή υπερήχων (ultra sonic test).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανωμαλία ή αστοχία στην συγκόλληση, αυτή θα
επισκευάζεται και θα επανελέγχεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, με δαπάνη του
κατασκευαστή.
Κάθε σωλήνας θα υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή στο εργοστάσιο σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 10217-1:2002 για να διαπιστωθεί η στεγανότητά του, θα φέρει αριθμό μητρώου
και θα συνοδεύεται απαραίτητα από καταγραφική ταινία.

γ.

Προστατευτικές επενδύσεις
γ1. Συμβατική επικάλυψη σωλήνων
Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύμφωνα με τα πρότυπα
AWWA C203 & BS 4164:2002 (Specification for coal-tar-based hot-applied coating
materials for protecting iron and steel, including a suitable primer -- Προδιαγραφή υλικών
προστατευτικής επίστρωσης στοιχείων από σίδηρο και χάλυβα, με βάση την
λιθανθρακόπισσα, θερμής εφαρμογής. Περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις υλικών
υποστρώματος) και συγκεκριμένα:
- η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισμό επιφανείας, εντός κλειστού
θαλάμου, με μεταλλοβολή (shot blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύμφωνα με το πρότυπο
15
ΕΝ ISO 8501-1:2001 .
- η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισμό επιφανείας, εντός κλειστού
θαλάμου, με αμμοβολή (sand blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύμφωνα με το πρότυπο
2
ΕΝ ISO 8501-1:2001 .
- η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων μετά τον καθαρισμό θα βαφεί με primer και θα
επικαλυφθεί, δι' εγχύσεως ή φυγοκεντρίσεως, με στρώμα ορυκτής πίσσας
(λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm με επιτρεπόμενη απόκλιση  0,8 mm και εν γένει
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

15

Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of
surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel
substrates after overall removal of coatings. -- Προετοιμασία χαλύβδινων επiφανειών πριν από την εφαρμογή
χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1:
Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά την
ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων.
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Η μεταλλοβολή των εξωτερικών επιφανειών και η αμμοβολή των εσωτερικών επιφανειών
των σωλήνων θα γίνεται εντός κλειστών θαλάμων, με φίλτρανση και κατακράτηση όλων
των βαρέων μετάλλων / οξειδίων που προέρχονται από τις προαναφερόμενες
επεξεργασίες.
Για την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων μετά τον καθαρισμό τους, προβλέπεται
ενδεικτικώς (και εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη):
- βαφή με primer.
- επικάλυψη με στρώμα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm με
επιτρεπόμενη απόκλιση  0,8 mm.
- στρώση υαλοϋφάσματος (ελικοειδής περιέλιξη του σωλήνα), πάχους τουλάχιστον
2
0,5 mm/m .
- επικάλυψη με στρώμα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 1,0 mm.
- επένδυση με αμιαντοπίλημα.
- επικάλυψη με λευκό γαλάκτωμα υδρασβέστου για την προστασία από την ηλιακή
ακτινοβολία.
γ2. Ασφαλτικές και εποξειδικές αντισκωριακές βαφές.
Εφαρμόζεται προστατευτική εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύμφωνα με τα Βρετανικά
πρότυπα BS 534:1990 και BS 4147:1980-10-31. Με βάση τα παραπάνω πρότυπα, μετά
τον καθαρισμό τους οι σωλήνες βάφονται με «Type C» primer και εν συνεχεία
επενδύονται με ασφαλτομαστίχη τύπου «Type 2-Grade B». Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι
οι ακόλουθες:

Εξωτερική Επένδυση
Για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο:

Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης

Από 88,9 μέχρι 168,3 mm

3 mm

Πάνω από 168,3 μέχρι 323,9 mm

4,5 mm

Πάνω από 323,9 μέχρι 2.220 mm

6 mm

Εσωτερική Επένδυση
Για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο:

Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης

Κάτω από 323,9 mm

1,5 mm

Πάνω από 323,9 μέχρι και 610 mm

3 mm

Πάνω από 610 μέχρι και 913 mm

4,5 mm

Πάνω από 914 μέχρι και 2.220 mm

6 mm

Οποιοσδήποτε σωλήνας, που η προστατευτική του επικάλυψη δεν έχει ισχυρή πρόσφυση
σε όλη την επιφάνεια του μετάλλου, θα απορρίπτεται και η επένδυση θα γίνεται από την
αρχή και σε όλο το μήκος του.
Επί τόπου κατά την συναρμολόγηση του δικτύου θα εφαρμόζεται όπου απαιτείται
συμπληρωματική επάλειψη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να παρακολουθήσει τις εργασίες της
προστατευτικής επένδυσης των σωλήνων.
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Η αντιοξειδωτική προστασία στο εσωτερικό των χαλυβδοσωλήνων και των χαλύβδινων
ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με εποξειδική ρητίνη μετά από επιμελή καθαρισμό των
μεταλλικών επιφανειών. Θα προηγηθεί αρχική επάλειψη με κατάλληλο primer και θα
ακολουθήσουν τρεις (3) στρώσεις εποξειδικής επάλειψης σε συνολικό πάχος τουλάχιστον
150 μικρών.
Η επένδυση θα έχει μόνιμη και ανθεκτική πρόσφυση προς την μεταλλική επιφάνεια και θα
εξασφαλίζεται απόλυτα η συνέχειά της χωρίς ρωγμές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα
ελαττώματα.
γ3. Επικάλυψη με πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και εποξειδικές ρητίνες (FBE Fusion Bonded Epoxy).
Εναλλακτικά (εφόσον προβλέπεται από την μελέτη) οι σωλήνες είναι δυνατόν να φέρουν
εξωτερική τριστρωματική επικάλυψη PE ή PP ή FBE σύμφωνα με τα πρότυπα
AWWA C215:2004

Extruded Polyolefin Coatings for the Exterior of Steel Water
Pipelines
-Προστατευτική
επένδυση
χαλυβδοσωλήμων
μεταφοράς ύδατος με φύλλα εξωθημένης πολυολεφίνης
(πολυαιθυλενίου κλπ).

AWWA C213a:2002 Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel
Water Pipelines -- Προστατευτικές επιστρώσεις χαλυβδοσωλήνων
δικτύων ύδατος, εξωτερικές και εσωτερικές, με θερμοτιθέμενα
εποξειδικά υλικά.
prΕΝ 10285

Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - External
three layer extruded polyethylene based coatings
-Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για χερσαία και υποθαλάσσια
δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις με τρία στρώματα εξωθημένου
υλικού πολυαιθυλενικής βάσης.

ΕΝ 10290:2002

Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines External liquid applied polyurethane and polyurethane-modified
coatings. -- Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για χερσαία και
υποθαλάσσια δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις πολυουρεθάνης και
τροποποιημένης πολυουρεθάνης εφαρμοζόμενες σε υγρή
κατάσταση.

Οι σωλήνες μετά τον καθαρισμό της εσωτερικής και εξωτερικής επιφανείας τους
διέρχονται από φούρνο επαγωγικής θέρμανσης στους 200°C περίπου για την
προετοιμασία της εξωτερικής επιφάνειας για την επικάλυψη η οποία γίνεται σε 3
στρώσεις:
- primer ηλεκτροστατικής εφαρμογής, υγρής μορφής ή σκόνης,
- συγκολλητικό πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου,
- στρώση πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου (κατά περίπτωση).
Αντίστοιχη διαδικασία επικάλυψης εφαρμόζεται και στην περίπτωση των εποξειδικών
ρητινών (FBE): ο σωλήνας διέρχεται από θάλαμο εφαρμογής σκόνης (πούδρα) και εν
συνεχεία επικαλύπτεται από στρώμα συγκολλητικού υλικού (προϊόν βάσης συν
καταλύτης). Με την ψύξη της τελικής στρώσης επιτυγχάνεται η σκλήρυνση της ρητίνης. Η
ποιότητα της εξωτερικής επένδυσης ελέγχεται αυτόματα από σύστημα holiday detection.
Η εσωτερική επικάλυψη του σωλήνα και στις τρεις περιπτώσεις γίνεται δια βαφής με
εφαρμογή εποξειδικών ρητινών.
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Tο πάχος των επενδύσεων ανάλογα με τις εξωτερικές διαστάσεις του σωλήνα ορίζεται
στο πρότυπο prΕΝ 10285.
Γενικά για τις προστατευτικές επενδύσεις όλων των τύπων θα εξασφαλίζεται η μόνιμη και
ανθεκτική πρόσφυσή τους με την μεταλλική επιφάνεια και η συνέχειά τους χωρίς ρωγμές,
κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ
Προ του καταβιβασμού των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται έλεγχος του υποστρώματος
έδρασης άμμου.
Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν αρχικά εκτός ορύγματος, κατά μήκος. Εάν το έδαφος είναι
χαλικώδες ή βραχώδες τότε τα δύο άκρα του σωλήνα (σε απόσταση από το κάθε άκρο ίση με το
ένα τέταρτο του μήκους του σωλήνα) θα στηρίζονται σε ξύλινα υποθέματα, σε σάκους με άμμο,
σε σωρούς άμμου ή σε άλλα κατάλληλα στηρίγματα ώστε να προστατεύεται η εξωτερική
επένδυση.
Προ του καταβιβασμού του σωλήνα στο όρυγμα θα γίνεται λεπτομερής εξέταση της κατάστασης
της προστατευτικής επένδυσης και κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται. Γενικά κατά την τοποθέτηση
των σωλήνων ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προξενηθεί
οποιαδήποτε βλάβη στην επένδυση.
Προ του καταβιβασμού των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται διάνοιξη των απαιτούμενων για την
ηλεκτροσυγκόλληση "φωλεών". Σε χαλυβδοσωλήνες με διάμετρο μέχρι 600 mm επιτρέπεται να
γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεμαχίου σωλήνων έξω από το όρυγμα,
ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ηλεκτροσυγκολλήσεων εντός του ορύγματος (και των
αντιστοίχων φωλεών). Σε χαλυβδοσωλήνες μεγαλύτερων διαμέτρων αυτό επιτρέπεται μόνο σε
ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της Επίβλεψης.
Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με την βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων
και με ομαλό τρόπο. Η ανάρτηση των σωλήνων για τις μετακινήσεις και την καταβίβασή τους στο
όρυγμα θα γίνεται με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε φθορά στην
εξωτερική επένδυσή τους. Κανένα μεταλλικό εργαλείο ή εξάρτημα δεν θα έρχεται σε επαφή με
την επένδυση. Οι εργαζόμενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να βαδίζουν επί των σωλήνων εκτός
εάν φορούν ελαστικά ή πλαστικά παπούτσια.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει η κατασκευή της σωλήνωσης, το άκρο
της θα καλύπτεται με τάπα προς αποφυγήν της εισόδου ξένων σωμάτων, μικρών ζώων κ.λπ.
Η τοποθέτηση των ειδικών χαλύβδινων τεμαχίων θα γίνεται συγχρόνως με την τοποθέτηση των
χαλυβδοσωλήνων. Τα ειδικά τεμάχια θα αγκυρώνονται με σώμα αγκύρωσης όπου απαιτείται ή /
και όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τυχόν ενίσχυση των ειδικών τεμαχίων θα γίνει, όπου
απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο AWWA Μanual Μ11.

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πλάκες επικάλυψης, εγκιβωτισμός του αγωγού, αγκυρώσεις κ.λπ. θα κατασκευάζονται στις
θέσεις που προβλέπει η εγκεκριμένη μελέτη.
Γενικώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, σώματα αγκύρωσης θα
κατασκευάζονται σε θέσεις παρεμβολής ειδικών τεμαχίων ή σημαντικών μηκοτομικών κλίσεων
(>15~20%).
Οι σκυροδετήσεις αγκύρωσης του αγωγού θα γίνονται με σκυρόδεμα ποιότητας που καθορίζεται
στην εγκεκριμένη μελέτη.
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Οι εκσκαφές των σωμάτων αγκύρωσης θα εκτελούνται οπωσδήποτε προ της τοποθέτησης των
σωλήνων (ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στις σωληνώσεις). Η σκυροδέτηση θα γίνεται
χωρίς εξωτερικούς ξυλότυπους για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης των σωμάτων στο
έδαφος, έστω κι αν αυτό οδηγεί σε αύξηση των θεωρητικών τους διαστάσεων.
Κατά την κατασκευή των τύπων προς έγχυση του σκυροδέματος και στην συνέχεια κατά την
διάστρωση και κατεργασία του επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κρούσεων επί
των σωλήνων. Επίσης δεν θα καλύπτονται από σκυρόδεμα οι συνδέσεις των σωλήνων για να
είναι δυνατός ο έλεγχος της στεγανότητάς τους στις δοκιμές.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Γενικά
Οι επί τόπου ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από έμπειρο, πιστοποιημένο προσωπικό,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους όρους της παρούσας.
Πριν από την έναρξη της ηλεκτροσυγκόλλησης θα γίνεται πλήρης καθαρισμός των παρειών των
λοξοτμημένων άκρων των τεμαχίων.
Οι συγκολλήσεις των σωλήνων θα γίνονται με ειδικά ηλεκτρόδια κατάλληλα για το σκοπό για τον
οποίο προορίζονται (κατεύθυνση συγκόλλησης, πάχος ελάσματος, διατομή προς πλήρωση). Οι
συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι επαρκούς ισχύος για τα προς συγκόλληση ελάσματα
(τουλάχιστον 250 Α/ 40 V).
Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται στον αναγκαίο αριθμό στρώσεων για το εκάστοτε πάχος
ελάσματος.

Έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων
Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά ή στο σύνολό τους (σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την μελέτη) με φορητή συσκευή υπερήχων (Ultrasonic test), παρουσία
εκπροσώπου από την Επίβλεψη.
Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να διενεργεί πρόσθετους δειγματοληπτικούς ελέγχους των
ηλεκτροσυγκολλήσεων με δικά της συνεργεία ή συνεργεία τρίτων.
Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθούν μη ικανοποιητικές συγκολλήσεις, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τις επανεκτελέσει.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα συνυπογράφεται από
τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία.
Ενδεικτικώς, η ποιότητα των εκτελουμένων από τον Ανάδοχο ηλεκτροσυγκολλήσεων θα ανήκει
στην κατηγορία μπλε ή πράσινο σύμφωνα με την κατάταξη του I.I.W. (Intemational Institute of
Welding).
Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ποιοτικής αποδοχής των συγκολλήσεων:




Ρήγματα (cracks): απορρίπτονται ανεξάρτητα από την μορφή τους, την διεύθυνσή τους ή τις
διαστάσεις τους.
Ατελείς συνδέσεις (Lack of fusion): απορρίπτονται ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.
Μπορούν να γίνουν αποδεκτά σφάλματα συγκολλήσεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν
ξεπερνούν τα κατωτέρω αναφερόμενα όρια.
-

Ατελής διείσδυση (Incomplete penetration): γίνεται αποδεκτή εφόσον το μήκος κάθε
μεμονωμένου τμήματος συγκόλλησης που εμφανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν
υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους (2Τ) του λεπτότερου από τα συγκολλούμενα
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ελάσματα και δεν είναι μεγαλύτερο από 30 mm (οποιοδήποτε από αυτά είναι το
μικρότερο).
-

Στην περίπτωση αλληλουχίας τέτοιων σφαλμάτων, το συνολικό μήκος προστιθέμενο δεν
θα ξεπερνά τα 4Τ ή 60 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο). Μεμονωμένα
θεωρούνται δύο σφάλματα των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μεγαλύτερη από Τ.

-

Εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα (Slag inclusions - porosity): Γίνονται δεκτές μεμονωμένες
εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα, η μεγαλύτερη διάσταση των οποίων δεν υπερβαίνει το Τ ή τα
8 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο), όπου Τ το πάχος του λεπτότερου από
τα συγκολλούμενα ελάσματα.

-

Εγκλείσεις που βρίσκονται σε σειρά στην ίδια ευθεία θεωρούνται μεμονωμένες όταν η
μεταξύ τους απόσταση είναι τριπλάσια τουλάχιστον της μεγαλύτερης διάστασης των
παραπλεύρως ευρισκομένων εγκλίσεων. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, τότε
το άθροισμα των μεγαλυτέρων διαστάσεων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2Τ.

-

Υπέρτηξη (Undercut): Γίνεται αποδεκτό μέγιστο βάθος υπέρτηξης 1,5 mm ή Τ/5 (όποιο
από αυτά είναι μικρότερο).

Πέραν των δοκιμών με υπερήχους θα διενεργείται ακτινογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων
ενδεικτικώς επί του 10% του συνολικού μήκους ηλεκτροσυγκολλήσεων ή όπως ορίζεται στην
μελέτη.
Ο ακτινογραφικός έλεγχος θα γίνεται με ακτίνες Χ ή χρήση Ιριδίου 192 ή άλλου ραδιοϊσοτόπου.
Τόσο τα πιστοποιητικά ή τα πρακτικά του υπερηχητικού ελέγχου όσο και οι ακτινογραφίες και τα
σχετικά πιστοποιητικά θα καταχωρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου.

Γραφείο ελέγχου
Το γραφείο ελέγχου που θα διενεργήσει τις παραπάνω δοκιμές θα πληροί τουλάχιστον τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
 Θα έχει εμπειρία σε θέματα ποιοτικού ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων, η οποία θα
αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις του κυρίου του έργου.
 Θα προσκομίσει βεβαίωση ενός τουλάχιστον επίσημου Φορέα Πιστοποίησης (π.χ.
Νηογνώμονες,TUV,BU,ΕΛΟΤ κλπ.), ότι αποδέχεται ή αναγνωρίζει τις παρεχόμενες εργασίες
ποιοτικού ελέγχου του συγκεκριμένου Γραφείου.
Η επιλογή του γραφείου υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης.

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Οι εντός εδάφους χαλύβδινοι αγωγοί υφίστανται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό διαβρώσεις
οφειλόμενες γενικώς στα ακόλουθα αίτια:
1. Διαφορά οξυγόνωσης υπογείου νερού μεταξύ υψηλότερων και χαμηλότερων τμημάτων του
αγωγού.
2. Διαφορά οξύτητας εδάφους κατά μήκος της όδευσης του αγωγού λόγω διαφορών υγρασίας.
3. Τοπικές εμφανίσεις αλκαλικών ενώσεων.
4. Θύλακες αυξημένης περιεκτικότητας σε αέρα εντός του εδάφους.
5. Παρουσία θειαναγωγών βακτηριδίων τα οποία παρουσία υδρογόνου ανάγουν τη ρίζα S04 σε
S και ελευθερώνουν οξυγόνο το οποίο εντείνει τα φαινόμενα της διάβρωσης.
6. Παρουσία κρούστας εξέλασης (Μίlle-scale), η οποία συγκεντρώνει στις ρωγμές της την
διαβρωτική δράση.
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7. Οι θέσεις συγκόλλησης των σωλήνων συνιστούν τοπικές ανομοιομορφίες, οι οποίες
επιτείνουν τα φαινόμενα της διάβρωσης (τοπικά).
Οι εξωτερικές επικαλύψεις των σωλήνων επιτυγχάνουν εν γένει υψηλό βαθμό προστασίας, αλλά
όχι απόλυτο, και τοπικές βλάβες της επικάλυψης μπορούν να οδηγήσουν με την πάροδο του
χρόνου στην εμφάνιση φαινομένων διάβρωσης.
Σημαντικότερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των υπογείων χαλύβδινων δικτύων αποτελεί η
εφαρμογή συστήματος καθοδικής προστασίας (cathodic protection), το οποίο συνίσταται στην
εφαρμογή χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος στον αγωγό για την διατήρηση αρνητικού
δυναμικού μεταξύ αυτού και του εδάφους.
Για την εγκατάσταση του συστήματος απαιτείται κατ’ αρχήν η μέτρηση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών του εδάφους (δυναμικό, αντίσταση) και βάση των αποτελεσμάτων η
διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός αυτού.
Οι σχετικές εργασίες (μετρήσεις, μελέτη, εγκατάσταση), εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο
στάδιο Μελέτης, θα γίνουν από εξειδικευμένο Γραφείο, το οποίο θα επιλέξει η Επίβλεψη μετά
από σχετική εισήγηση / πρόταση του Αναδόχου.
Η εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας προϋποθέτει την λήψη των ακόλουθων
μέτρων κατά την κατασκευή του δικτύου:
 Ηλεκτρική απομόνωση του αγωγού κατά τμήματα, μήκους το πολύ 4,0 km με την τοποθέτηση
ζεύγους μονωτικών φλαντζών.
 Απομόνωση με μονωτικές φλάντζες των διακλαδώσεων του αγωγού.
 Εγκατάσταση κατά μήκος του δικτύου αναμονών μέτρησης δυναμικού, αποτελούμενων από
πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς διαμέτρου 10 mm, των οποίων το ένα άκρο θα
συγκολλάται στον αγωγό και το άλλο θα καταλήγει σε χυτοσιδηρό κουτί διακλαδώσεως,
τοποθετημένο σε φρεάτιο 25 x 25 cm στην επιφάνεια του εδάφους.
Οι απαιτούμενες μετρήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικώς:
 Μετρήσεις αντιστάσεως εδάφους ανά 300 m αγωγού με γεωφυσική μέθοδο.
 Μετρήσεις δυναμικού κατά μήκος των αγωγών, στις ως άνω αναμονές μετρήσεων.
 Δειγματοληψία εδάφους για τον εργαστηριακό προσδιορισμό του ποσοστού φυσικής υγρασίας,
του ποσοστού % ιόντων S04, του ποσοστού % ιόντων Cl και του βαθμού οξύτητας (μέτρηση
Ρh).
Εάν από τις παραπάνω μετρήσεις βρεθεί δυναμικό αγωγού ως προς το έδαφος κατώτερο των
850 mV, θα μελετηθεί εγκατάσταση καθοδικής προστασίας.
Στην μελέτη καθοδικής προστασίας θα ληφθούν υπόψη όλοι οι εξωγενείς παράγοντες (π.χ. οι
γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ).
Η απαιτούμενη ένταση του συνεχούς ρεύματος θα εξακριβωθεί με διαδοχικές δοκιμές. Σε γενικές
γραμμές η διάταξη του συστήματος έχει ως εξής:
Ο θετικός πόλος της ανορθωτικής διάταξης συνδέεται με την άνοδο (π.χ. σιδηροτροχιά μήκους
2,5 περίπου μέτρων), που τοποθετείται οριζόντια σε όρυγμα βάθους 1,20 m, το οποίο
πληρώνεται μερικώς με στρώση κωκ (θα περιβάλλει την άνοδο).
Ο αρνητικός πόλος καταλήγει σε περιλαίμιο γύρω από τον χαλυβδοσωλήνα (η διατομή του
αγωγού εξαρτάται από την απαιτούμενη ένταση του ρεύματος προστασίας).
Εάν δεν είναι εφικτή η παροχή ρεύματος για την τροφοδοσία του συστήματος, μπορούν να
τοποθετούνται αναλώσιμες άνοδοι μαγνησίου.
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Στο αντικείμενο εργασιών συμπεριλαμβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του συστήματος, βάσει της
μελέτης που θα εγκριθεί από τον ΚτΕ.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Γενικά
Μετά την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων στο όρυγμα και
την κατασκευή των προβλεπόμενων σωμάτων αγκυρώσεως, ακολουθεί η μερική επανεπίχωση
του ορύγματος σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και αρχίζει η διενέργεια των δοκιμών
στεγανότητας.
Οι δοκιμές στεγανότητας συνίσταται στην προδοκιμασία, στην κυρίως δοκιμασία και στην γενική
δοκιμασία ολόκληρου του δικτύου.
Καθ’ όλη την διάρκεια των δοκιμών το ανοικτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει στεγνό και
τα τυχόν εμφανιζόμενα νερά θα απομακρύνονται με δαπάνη του Αναδόχου.
Ενδεικτικώς, το μήκος κάθε τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 m, η δε μέγιστη
υψομετρική διαφορά περί τα 10 m, εκτός εάν οι επί τόπου συνθήκες υπαγορεύουν διαφορετικά.
Σε κάθε περίπτωση τα τμήματα εκτέλεσης των δοκιμών θα καθορίζονται από την Υπηρεσία.
Το προς δοκιμή τμήμα θα γεμίζει προοδευτικά με νερό ώστε να εξασφαλιστεί η εκδίωξη του αέρα
από το δίκτυο.
Οι τυχόν αερεξαγωγοί θα είναι ανοικτοί κατά την πλήρωση.

Προδοκιμασία
Αφού πληρωθεί με νερό, το υπό δοκιμή τμήμα παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική
πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η
ζημία και θα επαναληφθεί η δοκιμή.

Κυρίως δοκιμασία πίεσης
Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος,
επακολουθεί η κυρίως δοκιμή υπό πίεση.
Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής
πίεσης (ΡΝ) του υλικού.
Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας
θυλάκων αέρα.
Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, αλλά σε καμιά περίπτωση η
ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.
Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10
atm και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.
Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού, ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για
τον εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία
επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι
προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί
αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται η εκκένωσή του και η επανάληψη της δοκιμής.

Γενική δοκιμασία
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα
κατά τμήματα, χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων του
δικτύου.
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Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής,
προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα).
Μετά την κατά τα ανωτέρω επαναπλήρωση των ορυγμάτων κατά τμήμα, οι σωληνώσεις θα
υποστούν την τελική δοκιμασία με πίεση ίση προς 150 % της ονομαστικής.
Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των
συνδέσεων μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως.
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των
τμημάτων κενά.

Πρωτόκολλο δοκιμασιών
Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο.

ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)
Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι
ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.
Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα
επαναλαμβάνονται μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια στα ελεγχόμενα δείγματα νερού και να
αποδοθεί νερό καθαρό, χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα αιωρούμενα συστατικά. Τα αποτελέσματα
της πλύσης θα ελέγχονται δειγματοληπτικά και θα συγκρίνονται με πρότυπα δείγματα ποσοστών
θολότητας.
Μετά την επιτυχή πλύση του το δίκτυο αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης
κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα
χημικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο
τουλάχιστον. Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι
κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου
πόλεως.
Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4
διαφορετικά σημεία και από σημεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σημείο τροφοδοσίας
της. Στα εντός της εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το
αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν
πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγματοληψία, έως ότου
εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.
Η χρήση των απολυμαντών θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους από
έμπειρο προς τούτο προσωπικό.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ


Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών.



Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών των υλικών.



Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.



Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγματα
(πυκνότητα αυτών). Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις,
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στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής
τους με δαπάνες του αναδόχου.


Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την
έδρασή τους, τις κλίσεις τους, τη σταθερότητά τους κ.λπ.
Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν
θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
Το δίκτυο θα ελέγχεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του με βάση τα σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης (τήρηση χάραξης, διάταξη σωμάτων αγκυρώσεως).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.



Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους.



Χρήση συσκευών οξυγονοκοπής.



Χρήση εξοπλισμού ηλεκτροσυγκόλλησης.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των συσκευών θα γίνεται μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό.
Κανένα άτομο χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα
εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις
Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης
και η συμμόρφωση με την Ελληνική Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96
και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Προστατευτική
ενδυμασία

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες.
Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση.
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Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας
για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

Προστασία
οφθαλμών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and nonindustrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας
ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη
βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η επιμέτρηση των ευθύγραμμων τμημάτων των σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες θα γίνεται
σε χιλιόγραμμα βάρους ελάσματος, με βάση το πάχος και την ονομαστική διάμετρο που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη.
Τμήματα σωληνώσεων όπου η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει ορισμένη διάμετρο επιμετρώνται
με την διάμετρο αυτή, ανεξάρτητα από την τυχόν χρησιμοποιηθείσα μεγαλύτερη διάμετρο από
τον Ανάδοχο.
Οι σωλήνες διακρίνονται ανάλογα με την εφαρμοζόμενη εσωτερική και εξωτερική προστασία
στις ακόλουθες κατηγορίες:


Με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία
με λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλοπάνου.



Με εσωτερική προστασία από εποξειδική ρητίνη και εξωτερική προστασία από
λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο.



Με εσωτερική προστασία από σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα)
και εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
Τα ειδικά τεμάχια από χάλυβα των αγωγών (καμπύλες, ταυ, συστολές, συναρμογές κ.λπ.)
επιμετρώνται σε βάροs (kg), ανεξαρτήτως του τύπου εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Επιμετράται ανά km μήκους προστατευόμενου δικτύου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνες μετρήσεων, εκπόνησης της μελέτης και εγκατάστασης του συστήματος.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή
δικτύων από χαλυβδοσωλήνες, περιλαμβάνονται:


Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές σωλήνων.
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Η φθορά και απομείωση των σωλήνων.



Η δαπάνη του απασχολούμενου ειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού καθώς και των
μηχανημάτων, των αναλώσιμων και των συσκευών που απαιτούνται για την εκτέλεση της
εργασίας.



Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας κ.λπ. για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία
αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ




Η πραγματοποίηση των προβλεπομένων από την μελέτη μη καταστροφικών δοκιμών
συγκολλήσεων (NDT) με χρήση υπερήχων ή ραδιογραφίες.
Η προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων φλαντζών συγκόλλησης.
Οι εργασίες απολύμανσης του δικτύου (εφ’ όσον πρόκειται περί δικτύου ύδρευσης)
αποζημιώνονται ιδιαιτέρως ανά km δικτύου.

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες,

Α.Τ. 3.19 έως 3.28

ονομ. πίεσης 10, 16 και 25 atm.
Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02.
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα τύπου Glenfield.

Α.Τ. 3.29 έως 3.33

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07.
Α.Τ. 3.34, 3.43

Χαλύβδινες εξαρμώσεις ονομ. πίεσης 10, 16 και 25 atm

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05.
Α.Τ. 3.44

Αντιπληγματικές βαλβίδες τύπου Neyrpic.

Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06.
Α.Τ. 3.45,46 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 300 mm PN 10 atm.

Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :

Τ.Π. 9

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Βαλβίδες διαφραγματικού τύπου διπλού θαλάμου με βελονοειδή βαλβίδα.
Αποτελούται από:
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 Σώμα βαλβίδας και ενεργοποιητή (κεφαλή) διπλού θαλάμου κατασκευασμένα από ελατό
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 / EN1563 για πιέσεις λειτουργίας
ως 16 ατμόσφαιρες.
 Διάφραγμα από νεοπρένιο ενισχυμένο με πλέγμα πλαστικό ινών.
 Άξονας ενεργοποιητή από ανοξείδωτο χάλυβα αρ. 1.4021 X 20Cr13, ΕΝ10088-3.
 Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 302.
 Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο κατά RG5 DIN EN 1982: 1998-12.
 Έδρα φραγής και πλάκες σύσφιξης από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG 40 DIN 1693 / EN1563.
 Ελαστικά τμήματα στεγανότητας από EPDM.
 Σωληνάκια μπρούντζινα.
 Βανάκια και λοιπά εξαρτήματα από χρωμιούχο ορείχαλκο.
 Βίδες και παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, A2-70.
 Βαφή εποξειδική κατάλληλη για πόσιμο νερό πάχους 200μικρών.

Α.Τ. 3.47

Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου ονομ. διαμέτρου DN 300 mm PN 10
atm.

Σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης.
Α.Τ. 3.48

Ρυθμιστές στάθμης - παροχής τύπου Obturateur ή άλλης διάταξης ονομ.
διαμέτρου Φ80 mm / PN16 / HS125.

Σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης.
Α.Τ. 3.49

Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου Φ650 mm.

Σύμφωνα με το Τιμολόγιο Μελέτης και την Τ.Π. 8.
Α.Τ. 4.1

Μονάδα Επεξεργασίας Πόσιμου νερού (Ταχιδιυλιστήριο).

Συμφώνα με την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :
Τ.Π. 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ

Γενικά
Η πηγή υδροληψίας είναι επιφανειακό ρέμα, το οποίο παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις
στερεών και ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις μικροβιολογικών παραμέτρων. Για την
αποδοτική επεξεργασία του πόσιμου νερού όσον αφορά στην απομάκρυνση στερεών και
ειδικά την εξασφάλιση των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας έναντι παθογόνων
οργανισμών επιλέγεται η διεργασία της υπερδιήθησης με μεβράνες χαμηλής πίεσης (Ultra
Filtration, UF).
Η εγκατάσταση επεξεργασίας του διυλιστηρίου της περιοχής Λαχιανών, θα αποτελείται από
δύο συστοιχίες μεμβρανών υπερδιήθησης κατ’ ελάχιστο, έκαστη ελάχιστης δυναμικότητας
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παραγωγής πόσιμου νερού 40 m /h η κάθε μία, με σύστημα προκατεργασίας,
μετεπεξεργασίας και έναν οικίσκο ελέγχου.

Φρεάτιο υποδοχής και προχλωρίωση
Το προς επεξεργασία νερό καταλήγει σε φρεάτιο υποδοχής ενεργού όγκου τουλάχιστον 15
κυβ.μ., το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα εκτροπής μέρους ή του συνόλου της παροχής προς
το δίκτυο ομβρίων ή προς το κατάντη υδραγωγείο. Στο φρεάτιο αυτό θα υπάρχει η
δυνατότητα προχλωρίωσης. Θα εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό διακριτό ζεύγος
δοσομετρικών αντλιών ικανό να δοσομετρήσει 5 mg/L ενεργού ουσίας υποχλωριώδους
νατρίου στο σύνολο της παροχής.

Προκατεργασία
Από το φρεάτιο υποδοχής το νερό θα αντλείται προς το σύστημα προκατεργασίας τύπου
σίτας, το οποίο θα είναι αυτοκαθαριζόμενο, πλήρως αυτοματοποιημένο, αδιάλειπτης
παροχής 2 x 45 m3/hr (λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις αντίστροφες πλύσεις). Θα διαθέτει σίτα
πολλαπλών σταδίων και περάσματος τουλάχιστον 50 μm, μεγάλης επιφάνειας φίλτρανσης,
υδραυλικής λειτουργίας, με αυτόματο σύστημα έκπλυσης.
Η τροφοδοσία κάθε γραμμής προκατεργασίας θα πραγματοποιείται τουλάχιστον με δύο
(1+1 εφεδρικό) φυγοκεντρικά αντλητικά συγκροτήματα, δυναμικότητας τουλάχιστον 45 m3/hr
έκαστο σε μανομετρικό 25 m (ενδεικτική τιμή, θα επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή των
μεμβρανών). Οι αντλίες θα είναι εγκατεστημένες εν ξηρώ, θα ελέγχονται από ρυθμιστές
στροφών και θα λειτουργούν εναλλάξ για την ομοιόμορφη φθορά τους και θα επιτελούν τόσο
την λειτουργία της τροφοδοσίας όσο και της αντίστροφης πλύσης των φίλτρων (backwash).
Ο προσφερόμενος ηλεκτροκινητήρας κάθε αντλίας θα εξασφαλίζει την οδήγηση της αντλίας
και θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κλάσης μόνωσης F και ενεργειακής κλάσης
απόδοσης ΙΕ3 . Όλες οι αντλίες θα διαθέτουν ρυθμιστές συχνότητας (inverter), ώστε να είναι
οικονομική η λειτουργία τους και ομαλή η τροφοδοσία των συστημάτων μεμβρανών
υπερδιήθησης.
Η έκπλυση θα πραγματοποιείται μέσω αντλιών νερού τα χαρακτηριστικά των οποίων θα
καθοριστούν από τον κατασκευαστή του αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου σίτας. Οι αντλίες
έκπλυσης μπορεί να είναι οι ίδιες με αυτές που επιτελούν την τροφοδοσίας της μονάδας, είτε
διαφορετικές.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι εργασίες για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
πλήρη λειτουργία του φίλτρου τύπου σίτας.

Σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης
Μετά την αφαίρεση της θολότητας στο σύστημα προκατεργασίας, το νερό οδηγείται σε δύο
συστοιχίες μεμβρανών υπερδιήθησης (Ultra Filtration, UF), έκαστη δυναμικότητας
παραγωγής πόσιμου νερού 40 m3/h για την απομάκρυνση τυχόν οργανικών ουσιών και
πλήρους αποχρωματισμού, απόσμησης και διαύγασης. Το σύστημα περιλαμβάνει πλήρες
σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης με ενσωματωμένες τις λειτουργίες της αντίστροφης
πλύσης (Backwash & CEB), την δεξαμενή ξεπλυμάτων και το σύστημα χημικού καθαρισμού
(CIP). Επίσης, περιλαμβάνει τον κεντρικό πίνακα ελέγχου, τις διατάξεις ασφάλειας, όργανα
μετρήσεων και το σύστημα τηλεπαρακολούθησης.
Ο πυρήνας του συστήματος θα είναι υδρόφιλη μεμβράνη με μορφή κοίλης ίνας
κατασκευασμένη από PVDF, διαπερατή και ιδιαίτερα ανθεκτική σε εναποθέσεις οργανικών
51

υλικών. Οι πόροι θα έχουν μέγεθος 0,04 μm. Η διήθηση θα πραγματοποιείται από την
εξωτερική πλευρά της μεμβράνης προς την εσωτερική.
Η διήθηση πραγματοποιείται από την εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης προς την
εσωτερική (external skin). Έχει μεγάλη φυσική αντοχή και εξασφαλίζει μακρόχρονη
κατακράτηση και απόρριψη των βακτηρίων και ιών.
Οι ενότητες είναι τοποθετημένες μέσα σε ένα συστήμα σωλήνων που προβλέπει κοινές
συνδέσεις. Το διήθημα αφαιρείται από την κορυφή και το κάτω μέρος της ίνας.
Το εξωτερικό της ίνας έχει τη μεγαλύτερη διαθέσιμη επιφάνεια για την κατακράτηση στερεών
σωματιδίων. Κατά την διήθηση τα στερεά εισέρχονται στην ενότητα χωρίς να περνάνε μέσα
στις ίνες και απομακρύνονται κατά την φάση της αντίστροφης πλύσης.
Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης πλύσης ενώ το νερό προς διήθηση βρίσκεται εντός της
μονάδας, η ίνα ανακινείται απαλά καθ’ όλο το μήκος της με την εφαρμογή χαμηλής πίεσης
αέρα, απομακρύνοντας τα στερεά σωματίδια και τους παθογόνους μικροοργανισμούς από
την επιφάνεια της. Τα στερεά σωματίδια και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί απορρίπτονται
και αποστραγγίζονται από το σύστημα με τη βοήθεια της βαρύτητας.
Η χρήση του αέρα και του προς επεξεργασία ύδατος έχει αποδειχθεί μια πολύ
αποτελεσματική μέθοδος για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων σωματιδίων από την
επιφάνεια των μεμβρανών.
Η σωστή διαμόρφωση των μεμβρανών, η λειτουργία και η υψηλή απόδοση της αντίστροφης
πλύσης πρέπει να διασφαλίζει υψηλή ανοχή σε σταθερά υψηλά επίπεδα στερεών, για ύδατα
φυσικής προέλευσης. Ενας μεγάλος αριθμός ινών σχηματίζει μια ενότητα. Η ενότητα πρέπει
να έχει τέτοιο βάρος, ώστε να μπορεί να την σηκώνει άτομο χωρίς μηχανικό μέσο.
Οι μεμβράνες υπερδιήθησης θα πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν, αναγνωρισμένου οίκου
με επαρκή εμπειρία και να πληρούν τις προδιαγραφές χρήσης του κατασκευαστή τους.
Οποιαδήποτε διάταξη δεν περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, θεωρείται όμως από
τον προμηθευτή απαραίτητη για την επίτευξη το αποτελέσματος και τη μακροχρόνια καλή
λειτουργία των μεμβρανών υπερδιήθησης πρέπει να συμπεριληφθεί και βαρύνει τον
προμηθευτή.
Κάθε μονάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Σκελετό ανάρτησης φίλτρων μεμβράνης και των λοιπών στοιχείων.
-

Σωληνώσεις και αναμονές σύνδεσης με τα δίκτυα σύμφωνα με τα σχέδια.

-

Πνευματικές δικλείδες ON-OFF. Οι δικλείδες θα είναι, είτε χυτοσιδηρές,
είτε από PVC ελαχίστης πίεσης στα 6 bar.

-

Ηλεκτρικό πίνακα

-

Σύστημα αυτοματισμού

Η απαιτούμενη ποιότητα εκροής από τη μονάδα υπερδιύλισης είναι η παρακάτω:
Αιωρούμενα στερεά
Θολότητα

<0.1 mg/l
<1 NTU
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Παθογόνοι μικροοργανισμοί

απουσία

Το ποσοστό ανάκτησης (διήθημα προς ακατέργαστο) του συστήματος υπερδιήθησης θα
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 95%. Θα πρέπει η φόρτιση ροής ανά μοναδα επιφάνειας
μεμβράνης να προβλέπεται τουλάχιστον 30% μικρότερη από τον προβλεπόμενο σχεδιασμό
του κατασκευαστή των μεμβρανών (όπως αυτός θα προκύπτει από τεχνικά φυλλάδια και
υπολογισμούς).
Το συγκρότημα των μεμβρανών θα πρέπει να κατασκευάζεται από εξειδικευμένο
οίκο, τα προιόντα του οποίου να έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον
τρεις εφαρμογές και να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 7 έτη.
Η λειτουργία του υποσυστήματος υπερδιήθησης θα ελέγχεται πλήρως από τον κεντρικό
πίνακα ή ξεχωριστό πίνακα και όλοι οι κύκλοι αντίστροφης πλύσης και χημικού καθαρισμού
τους θα πρέπει να γίνονται πλήρως αυτόματα με ρύθμιση μέσω της διαφορικής πίεσης σε
αυτές ή χρονικά. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται αυτόματα αντίστροφη πλύση των
μεμβρανών με διηθημένο νερό. Η συχνότητα της αντίστροφης πλύσης, η διάρκειά της και η
ογκομετρική παροχή διηθημένου νερού ρυθμίζονται από την οθόνη αφής λειτουργίας του
κεντρικού ή του αυτόνομου πίνακα του συστήματος.
Επιπρόσθετα, ανά 1 – 2 φορές την ημέρα γίνεται αντίστροφη πλύση ενισχυμένη με χημικά
(Chemical Enhanced Backwash, CEB). Τα χημικά δοσομετρούνται κατά τη διάρκεια της
αντίστροφης πλύσης με διηθημένο νερό και παραμένουν για μικρή χρονική περίοδο (5 - 10
min) πριν ξεπλυθούν με την κανονική ροή και το σύστημα τεθεί ξανά σε κανονική λειτουργία.
Ενδεικτικά, τα χημικά που χρησιμοποιούνται είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου για την
απολύμανση, καυστικό νάτριο (υδροξείδιο του νατρίου) για την αντιμετώπιση ρύπων (όπως
οργανικές ενώσεις) που απαιτούν αλκαλικό περιβάλλον και θειικό οξύ για την διαλυτοποίηση
και απομάκρυνση των αλάτων.
Oι βαλβίδες του συστήματος θα λειτουργούν με αέρα (πνευματικές). Μπορούν να είναι
τύπου πεταλούδας ή σφαιρικές. Όλα τα τμήματα σε επαφή με το νερό πρέπει να είναι από
πλαστικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό είτε από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 316. Οι
βαλβίδες πρέπει επίσης να έχουν σαφή οπτική ένδειξη για την θέση τους (κλειστή ή ανοιχτή)
και θα περιλαμβάνουν διακόπτη θέσης για την επιβεβαίωση της θέσης τους από τον πίνακα
ελέγχου.
Στο σύστημα θα προβλέπεται και διάταξη για την αποφυγή πρόκλησης υδραυλικού
πλήγματος στις μεμβράνες υπερδιήθησης.
Για τον έλεγχο της παροχής θα χρησιμοποιείται βαλβίδα με ηλεκτροκινητήρα με αναλογική
ρύθμιση και επιβεβαίωση θέσης.
Αντίστοιχα οι αντλίες που χρησιμοποιούνται για την αντίστροφη πλύση των μεμβρανών θα
είναι με φτερωτή κελύφους από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή εφάμιλλης αντοχής στη
διάβρωση υλικό, με κατάλληλη παροχή και μονομετρικό.
H παροχή αέρα στις μεμβράνες υπερδιήθησης για τη λειτουργία τους πραγματοποιείται βάσει
κατάλληλα διαστασιολογημένου σύστηματος παροχής αέρα πλήρες με όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για την ορθή λειτουργία του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού
των μεμβρανών .
Επί του αγωγού εξόδου της μονάδας, μέσα στο κτίριο, θα εγκατασταθεί κρουνός λήψης
δειγμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση του νερού.
Η μονάδα θα διαθέτει κατάλληλες υποδοχές για τη διενέργεια χημικού καθαρισμού της (για
συχνότητα μεγαλύτερη από 1 φορά ανά 1 έτος κατ’ ελάχιστο ή όσο απαιτείται από τον
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κατασκευαστή των μεμβρανών) από φορητή μονάδα αποτελούμενη από εξωτερική αντλία
και δοχείο ανακυκλοφορίας.
Στο προσφερόμενο σύστημα θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, που θα
επιτηρούν πλήρως τη διαδικασία υπερδιήθησης του νερού (παράμετροι λειτουργίας
μεμβρανών υπερδιήθησης, αντίστροφη πλύση, λειτουργία δοσομετρητών, ποιότητα
τροφοδοτούμενου νερού κα., βλπ. παρακάτω).
Tόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας θα εγκατασταθεί
θολερόμετρο, με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής των δεδομένων στο σύστημα
παρακολούθησης.
Στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας θα εγκατασταθεί μετρητής του υπολειμματικού
χλωρίου στην τελική εκροή, ενώ θα πραγματοποιείται και καταγραφή αυτού με αποθήκευση
των τιμών σε ωριαία κλίμακα.
Το νερό έκπλυσης των μεμβρανών συγκεντρώνεται σε εξωτερικό φρεάτιο και οδηγείται σε
φρεάτια ακαθάρτων, τα οποία θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο.
Η μονάδα θα στεγαστεί σε ισόγειο κτίριο, βιομηχανικής προκατασκευής ή τύπου ISOBAU, το
οποίο θα εγκατασταθεί επί πλάκας σκυροδέματος. Ο χώρος του κτιρίου θα είναι ενιαίος με
ξεχωριστό διαμέρισμα για τους ηλεκτρικούς πίνακες, το οποίο θα χωρίζεται με υαλοστάσιο
από τον κυρίως χώρο. Το δάπεδο θα είναι βιομηχανικό και θα διαμορφωθούν κατάλληλες
ρύσεις και σημεία αποστράγγισης προς το δίκτυο αποχέτευσης του περιβάλλοντος χώρου.
Στα ίδια σημεία καταλήγουν και τα συμπυκνώματα των μονάδων παραγωγής πεπιεσμένου
αέρα. Το κτίριο θα έχει επαρκή ανοίγματα για την συντήρηση και αντικατάσταση του
εξοπλισμού και επαρκή εξαερισμό (αξονικοί επιτοίχιοι ανεμιστήρες και περσίδες). Η
απαιτούμενη δυναμικότητα του εξαερισμού θα καθοριστεί από τον προμηθευτη του
συγκροτήματος μεμβρανών. Ένας επιπλέον ανεμιστήρας δυναμικότητας τουλάχιστον 1.000
m3/h τοποθετείται στο χώρο των ηλεκτρικών πινάκων. Προβλέπεται θερμομόνωση του
2
χώρου με συντελεστή θερμικ΄ςη αγωγιμότητας 0,20 kcal/m *h*C.
Στο κτίριο προβλέπεται σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων. Προβλέπονται
επίσης εγκαταστάσεις ενεργητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστική φωλιά και δύο φορητοί
πυροσβεστήρες) καθώς και σύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο.
Η δεξαμενή εξουδετέρωσης θα εγκατασταθεί εκτός κτιρίου και θα έχει όγκο τουλάχιστον 10
m3 και θα έχει πλήρη δυνατότητα εκκένωσης.

Συστήματα δοσομέτρησης χημικών
Όλα τα συστήματα δοσομέτρησης που χρησιμοποιούνται θα είναι στεγασμένα και θα
αποτελούνται από:


Δύο (1+1 εφεδρική) αντλίες διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής για κάθε
συστοιχία-γραμμή μεμβρανών UF με ενσωματωμένο κινητήρα. Ο κινητήρας, θα είναι
τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις
διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Θα πρέπει να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων
οπού θα μπορεί εύκολα να γίνεται ρύθμιση της αντλίας



Δοχείο διαλύματος απ' όπου θα αναρροφάται το διάλυμα, ικανής χωρητικότητας ώστε
να γίνεται πλήρωση του χημικού μία φορά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες. Το δοχείο θα
είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό το οποίο δεν θα διαβρώνεται από τα
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χημικά. Επίσης, ο κάδος θα φέρει δείκτη στάθμης και πώμα εκκένωσης. Υποχρεωτικό
είναι επίσης να διαθέτει φλοτέρ που θα διακόπτει την λειτουργία της αντλίας και θα
παρέχει σήμα alarm εφόσον αδειάσει ο κάδος.

Τελική απολύμανση (χλωρίωση)
Μετά τη διύλιση στις μεμβράνες υπερδιήθησης (UF) το νερό θα οδηγείται σε δεξαμενή
3
καθαρού νερού, η οποία θα είναι ελάχιστου όγκου 15 m , απ’όπου τροφοδοτούνται οι
γραμμές έκπλυσης-καθαρισμού των φίλτρων. Από την υπερχείλιση της δεξαμενής καθαρών
θα τροφοδοτείται η δεξαμενή επαφής χλωρίου ωφέλιμου όγκου 15 m3 (για ελάχιστο χρόνο
παραμονής 10 min). Η απολύμανση θα πραγματοποιείται με διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου μέσω κατάλληλης διάταξης για πλήρη ανάμιξη πριν την είσοδό του στη δεξαμενή
επαφής χλωρίου. Ταυτόχρονα θα γίνεται έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου στο
επιθυμητό εύρος (0,2-1,0 ppm) μέσω οργάνου μέτρησης αποτελούμενο από ηλεκτρόδιο και
ελεγκτή.
Το σύστημα χλωρίωσης θα αποτελείται από:


Δύο (1+1 εφεδρική) ψηφιακές αντλίες διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής,
αυτόματης πλήρωσης με ενσωματωμένο βηματικό ψηφιακό κινητήρα. Ο κινητήρας,
θα είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις
διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, από οπού
θα μπορεί εύκολα να γίνεται ρύθμιση της αντλίας.



Κάδο διαλύματος 2.000 l, απ' όπου θα αναρροφάται το διάλυμα. Ο κάδος θα είναι
κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, το οποίο δεν θα διαβρώνεται από τα χημικά.
Επίσης, ο κάδος θα φέρει δείκτη στάθμης, πώμα εκκένωσης και θα διαθέτει φλοτέρ
που θα διακόπτει την λειτουργία της αντλίας και θα παρέχει σήμα alarm (τοπικά και
στο σύστημα SCADA) σε περίπτωση που αναλωθεί η ποσότητα του χημικού.



Ειδική διάταξη έγχυσης και ανάμιξης του διαλύματος ΝaOCl



Νιπτήρα και συσκευή κατιονισμού σώματος και οφθαλμών πλησίον της αποθήκευσης
χημικών.



Όργανο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου με set points αποτελούμενο από
κατάλληλο ηλεκτρόδιο

Τελική επεξεργασία (μετεπεξεργασία)
Τα χαρακτηριστικά του νερού που παράγεται από τη διύλιση πρέπει να διορθωθούν (αν
απαιτείται) μετά την προτεινόμενη επεξεργασία, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά του νερού να
συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες προδιαγραφές
Επομένως, σκοπός της τελικής επεξεργασίας είναι η αύξηση του pΗ και της αλκαλικότητας
του νερού που εξέρχεται από τις μεμβράνες και ταυτόχρονα η ρύθμιση του pH, ώστε ο
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δείκτης διαβρωτικότητας L.S.I. (Langelier Saturation Index) του παραγόμενου νερού να είναι
οπωσδήποτε θετικός (0 < L.S.I. < +0,5) και το νερό να μην είναι διαβρωτικό για το σύστημα
διανομής.
Εκτός από τα χημικά που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία του χημικού καθαρισμού
χρησιμοποιούνται επίσης NaOH και NaHSO3 για τη διεργασία εξουδετέρωσης. Για την
αποθήκευση όλων των χημικών χρησιμοποιούνται δεξαμενές, ενώ προβλέπονται ζεύγη
δοσιμετρικών αντλιών (1+1 εφεδρική) για κάθε χημικό (τέσσαρα ζεύγη αντλιών μεταβλητής
παροχής για το NaOCl, το H2SO4, το NaOH και το NaHSO3).
Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν τα παρακάτω:
α) Δοχείο πληρωτικού υλικού ρύθμισης pH και συγκεκριμένα μετρητής pH με set points και
δοχείο με δοσομετρική αντλία (1+1 εφεδρική) για την τροφοδοσία χημικού διόρθωσης του
pH.
β) Σύστημα δοσομέτρησης θειικού οξέος (για μείωση του pH) θα αποτελείται από:
 Δύο (1+1 εφεδρική) ψηφιακές αντλίες διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής,
αυτόματης πλήρωσης με ενσωματωμένο βηματικό ψηφιακό κινητήρα. Ο κινητήρας,
θα είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις
διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, από οπού
θα μπορεί εύκολα να γίνεται ρύθμιση της αντλίας.


Δοχείο διαλύματος 500 l απ' όπου θα αναρροφάται το διάλυμα. Το δοχείο θα είναι
κατασκευασμένο από υλικό, το οποίο δεν θα διαβρώνεται από τα χημικά. Επίσης, ο
κάδος θα φέρει δείκτη στάθμης, πώμα εκκένωσης και θα διαθέτει φλοτέρ που θα
διακόπτει την λειτουργία της αντλίας και θα παρέχει σήμα alarm (τοπικά και στο
σύστημα SCADA) σε περίπτωση που αναλωθεί η ποσότητα του χημικού.



Όργανο μέτρησης pH με set points αποτελούμενο από κατάλληλο ηλεκτρόδιο

γ) Σύστημα Δοσομέτρησης Καυστικού Νατρίου (αύξηση pH)


Δύο (1+1 εφεδρική) ψηφιακές αντλίες διαφραγματικού τύπου ρυθμιζόμενης παροχής,
αυτόματης πλήρωσης με ενσωματωμένο βηματικό ψηφιακό κινητήρα. Ο κινητήρας,
θα είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος, που θα τον προστατεύει από τις
διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών. Θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων, από οπού
θα μπορεί εύκολα να γίνεται ρύθμιση της αντλίας.



Δοχείο διαλύματος 250 l απ' όπου θα αναρροφάται το διάλυμα. Το δοχείο θα είναι
κατασκευασμένο από υλικό, το οποίο δεν θα διαβρώνεται από τα χημικά. Επίσης, ο
κάδος θα φέρει δείκτη στάθμης, πώμα εκκένωσης και θα διαθέτει φλοτέρ που θα
διακόπτει την λειτουργία της αντλίας και θα παρέχει σήμα alarm (τοπικά και στο
σύστημα SCADA) σε περίπτωση που αναλωθεί η ποσότητα του χημικού.



Όργανο μέτρησης pH με set points αποτελούμενο από κατάλληλο ηλεκτρόδιο

Όργανα ρύθμισης και ελέγχου
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Στην μονάδα θα τοποθετηθούν τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, που θα επιτηρούν πλήρως
τις διεργασίες επεξεργασίας του ακατέργαστου νερού (ποσόστητα & ποιότητα
τροφοδοτούμενου νερού, παράμετροι λειτουργίας της σίτας ή των μεμβρανών
υπερδιήθησης, καθαρισμός και απόπλυση φίλτρων ή μεμβρανών, χημικών καθαρισμών,
λειτουργία δοσομετρητών, μετεπεξεργασία παραγόμενου νερού, δοσομετρητές κα.).
Κατά την λειτουργία των μονάδων θα ελέγχονται (ενώ θα υπάρχει και απεικόνιση της τιμής
τους σε οθόνη με δυνατότητα τηλεμετάδοσης) οι εξής παράμετροι:


παροχή ανεπεξέργαστου νερού,



αγωγιμότητα και pH ανεπεξέργαστου νερού,



θερμοκρασία ανεπεξέργαστου νερού,



Πίεση εισόδου στα φίλτρα και στα συστήματα υπερδιήθησης



Παροχή συστήματος προκατεργασίας και παροχή διηθήματος των μεμβρανών
υπερδιήθησης- Παροχές τροφοδοσίας, παραγόμενου νερού (αναλογικά σήματα για
κάθε μονάδα-γραμμή)



Υπολειμματικό χλώριο (άμεση μέτρηση) παραγόμενου νερού



pH τελικού νερού πριν και μετά την προσθήκη του οξέος



Στάθμες δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού (τέσσερα σημεία ανά δεξαμενή)
άνω και κάτω, ρυθμιζόμενα για λειτουργία των αντλιών και έγκαιρη προειδοποίηση
(alarm),

Όλες οι μετρήσεις θα είναι στιγμιαίες, αθροιστικές και για κάθε αναλογικό σήμα θα δίνονται
καμπύλες (αναλογικό σήμα), επεξεργασία και αποθήκευση στον κεντρικό Η/Υ στο σύστημα
SCADA.
Αναλυτικότερα τα ελάχιστα απαιτούμενα όργανα που θα τοποθετηθούν είναι τα εξής:


Θολερόμετρο στο εισερχόμενο νερό πριν ή μετά τη δεξαμενή εισόδου με κατάλληλο
σύστημα ρύθμισης (set-points). Η περιοχή λειτουργίας θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε
και τις κλίμακες που καλύπτουν θολερότητα 0-400 FTU.



Πρεσσοστάτες (ρυθμιζόμενος έλεγχος πίεσης) στην είσοδο των φίλτρων με set-point
και με δυνατότητα να δίνει εντολές για σταμάτημα λειτουργίας των φίλτρων και στο
σύστημα εκτροπής του νερού, όταν υπερβαίνει η πίεση λειτουργίας κάποιο
προεπιλεγμένο όριο.



μανόμετρα στην κατάθλιψη κάθε αντλίας



μανόμετρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή καλύτερο στην είσοδο και στην έξοδο
των φίλτρων ή στην είσοδο των μεμβρανών υπερδιήθησης



μετρητής υπολειμματικού χλωρίου με σύστημα ρύθμισης (on-off των αντλιών με setpoints).



3

μετρητής παροχής διηθήματος m /h σε κάθε φίλτρο ή συστοιχία μεμβρανών
υπερδιήθησης.
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μετρητής παροχής αντίστροφης πλύσης του συστήματος υπερδιήθησης μεμβρανών
m3/h , σε κάθε συστοιχία μεμβρανών υπερδιήθησης.



μετρητής θολότητας στην έξοδο των φίλτρων ή των μεμβρανών υπερδιήθησης



αισθητήρες πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο των μεμβρανών υπερδιήθησης και
στην είσοδο-έξοδο όλων των φίλτρων



αισθητήρας πίεσης για την έλεγχο της στάθμης της δεξαμενής αποθήκευσης του
καθαρού νερού .



ψηφιακό αγωγιμόμετρο, με κλίμακες 0- 200 μS/cm και 0 – 2000 μS/cm για το
παραγόμενο νερό.



μετρητής pH στο παραγόμενο νερό μετά την μετακατεργασία του



οποιοδήποτε ακόμη όργανο δεν αναφέρεται, αλλά κρίνεται απαραίτητο από τον
κατασκευαστή των συστημάτων φίλτρων ή μονάδψν υπερδιήθησης για τον πλήρη
έλεγχο και την προστασία των μονάδων και του προσωπικού, ειδικά τα κρίσιμα
σημεία για την ασφάλεια & μακροζωία των μεμβρανών, των αντλιών κλπ).



Στην έξοδο των δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού του γηπέδου, θα
τοποθετηθεί κεντρικός μετρητής παροχής πόσιμου νερού, το οποίο θα διατίθεται στο
δίκτυο ύδρευσης.

Τα όργανα ελέγχου, θα διακόπτουν τη λειτουργία της μονάδας αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα
ή υπέρβαση των καθορισμένων ορίων. Τα τμήματα των οργάνων που έρχονται σε επαφή με
το ακατέργαστο νερό θα πρέπει να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση πλαστικά ή από
ανοξείδωτο χάλυβα 316 ή ανώτερο όπως θα αναφέρουν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που
θα υποβληθούν στην προσφορά.
Όλες οι παραπάνω διατάξεις ελέγχου και προστασίας, θα αποτυπώνονται αναλυτικά στο
διάγραμμα ροής στη μελέτη εφαρμογής του αναδόχου.
Διατάξεις Ασφαλείας
Για την προστασία της μονάδας πέραν της συνεχούς παρακολούθησης των παραμέτρων
λειτουργία της, θα υπάρχουν διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες θα επικοινωνούν με τον πίνακα
ελέγχου για να σημάνουν συναγερμό ή για να διακόψουν τη λειτουργία της αν απαιτείται.
Οι διατάξεις αυτές θα είναι:


θερμικό προστασίας σε κάθε ηλεκτροκινητήρα



συναγερμός χαμηλής πίεσης στην είσοδο της αντλίας υψηλής πίεσης,



συναγερμός υψηλής πίεσης στην είσοδο των μεμβρανών



συναγερμός υψηλής πίεσης στην έξοδο παραγόμενου νερού των μεμβρανών,



συναγερμός χαμηλής στάθμης στα δοχεία των χημικών διαλυμάτων,



συναγερμός λόγω ύπαρξης μεγάλης ποσότητας υπολειμματικού χλωρίου στο
παραγόμενο νερό και αυτόματη διακοπή των μονάδων.



συναγερμός από εκτός ορίων τιμή του pΗ στην γραμμή του πόσιμου νερού,
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συναγερμός χαμηλής και υψηλής στάθμης στη δεξαμενή τροφοδοσίας



συναγερμός χαμηλής και υψηλής στάθμης στη δεξαμενή αποθήκευσης διηθήματος
από τις μεμβράνες υπερδιήθησης



σύστημα προστασίας όλων των αντλιών από "εν ξηρώ" λειτουργία,



οποιαδήποτε διάταξη αυτοματισμού κριθεί απαραίτητη για τη σωστή και ασφαλή
λειτουργία των μονάδων και κυρίως την προστασία του προσωπικού.



συναγερμός χαμηλής και υψηλής στάθμης στη δεξαμενή πόσιμου νερού

Αυτοματισμοί - έλεγχος της λειτουργίας
Οι μονάδες φίλτρων μεμβρανών συνδέονται με τα ακόλουθα συστήματα με τα οποία θα
πρέπει να συνεργάζονται αποτελεσματικά :


Σύστημα τροφοδοσίας του προς επεξεργασία νερού (κύρια και εφεδρική αντλία).



Σύστημα πεπιεσμένου αέρα υψηλής πίεσης (για λειτουργία των πνευματικών
δικλείδων)



Σύστημα πεπιεσμένου αέρα χαμηλής πίεσης (για έκπλυση)



Συστήματα κυκλοφορίας διαλυμάτων και δοσομέτρησης χημικών (για χημικό
καθαρισμό) με αντλίες (κύριες και εφεδρικές) .

Το σύστημα ελέγχου - αυτοματισμών θα έχει γραφική απεικόνιση σε οθόνη ηλεκτρονικού
υπολογιστή (που θα είναι τοποθετημένος στον οικίσκο ελέγχου), και θα ελέγχει απόλυτα τον
κύκλο λειτουργίας της εγκατάστασης, δηλαδή τροφοδοσία - προεπεξεργασία
ανεπεξέργαστου νερού (λειτουργία αντλιών, φίλτρων, δοσομετρητών, ποιότητα
τροφοδοτούμενου νερού κ.λ.π.), μετεπεξεργασία παραγόμενου νερού (λειτουργία
αντλιών, δοσομετρητών, ποιότητα παραγόμενου νερού κ.λ.π.) και των μεμβρανών UF,
προγραμματισμός απόπλυσης και χημικών καθαρισμών κ.λ.π.)
Στο σύστημα ελέγχου - αυτοματισμού θα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός υπολογιστής
συνδεδεμένος κατάλληλα με τους πίνακες ανά συστοιχία μονάδος.
Από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των αντλιών
και βαλβίδων και θα γίνεται η απεικόνιση όλων των ενδείξεων συναγερμού. Θα υπάρχει η
δυνατότητα παράκαμψης και χειροκίνητης λειτουργίας αντλιών, αυτόματων βανών και
δοσομετρικών συστημάτων από τους τοπικούς πίνακες από διακόπτες τριών θέσεων. Όλα
τα ψηφιακά όργανα ελέγχου θα πρέπει να απεικονίζονται στην οθόνη. Επίσης θα
καταγράφεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας, οι συνολικές ώρες λειτουργίας των
μονάδων, και η συνολική παραγωγή. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα καταγράφεται
από ξεχωριστό όργανο τοποθετημένο εντός του πίνακα.
Μέσω του κεντρικού αυτού υπολογιστή θα είναι δυνατή η επιτήρηση των ενδείξεων σε
γραφικό περιβάλλον, με δυνατότητα ελέγχου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
εγκαταστήσει και προμηθεύσει (μαζί με τυχόν άδεια λειτουργίας και δικαιώματα χρήσης. Να
παραδώσει επίσης με το μητρώο του έργου, hard copy και ηλεκτρονικό αντιγραφο της
τελευταιας ισχύουσας έκδοσης του λογισμικού λειτουργίας της εγκατάστασης.
Επίσης να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΔΕΥΑΒΑ για το χειρισμό του λογισμικού
(τουλάχιστον 20 ώρες εκπαίδευσης σε αρμόδιο τεχνικό ΤΕ και μηχανικό ΠΕ).
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Οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την τηλεφωνική σύνδεση (παροχή από εταιρεία παροχής
τηλεφωνικών υπηρεσιών κλπ) θα καλυφθούν από τον ανάδοχο για το διάστημα της εξάμηνης
δοκιμαστικής λειτουργίας.
Θα υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης και χειροκίνητης λειτουργίας αντλιών, αυτόματων
βανών και δοσομετρικών συστημάτων από τον πίνακα από διακόπτες τριών θέσεων. Όλα τα
ψηφιακά όργανα ελέγχου θα πρέπει να απεικονίζονται στην οθόνη. Επίσης θα
καταγράφονται οι συνολικές ώρες λειτουργίας των μονάδων, και η συνολική παραγωγή.
Ολες οι φάσεις λειτουργίας των φίλτρων και όλων των συστημάτων και λειτουργιών θα
ρυθμίζονται από λογικό ελεγκτή (PLC), ο οποίος θα προγραμματιστεί κατάλληλα. Ολο το
σύστημα του PLC θα τροφοδοτείται από UPS ON - LINE.
Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), αναφέρονται τα ελάχιστα σήματα και συστήματα που θα
ελέγχονται από τη μονάδα PLC :


Εκκένωση

της

λάσπης

από

τη

δεξαμενή

στραγγδίων-εκπλύσεων

(χρονικός

προγραμματισμός και δυνατότητα με αισθητήριο σταθμης λάσπης (sludge blanket).


Λειτουργία δοσομετρικών αντλιών κροκιδωτικών και χλωρίωση.



Λειτουργία αντλιών τροφοδοσίας και καθαρισμού των φίλτρων.



Λειτουργία μετρητών PH και υπολειμματικού χλωρίου.



Λειτουργία παροχομέτρου εξόδου.



Δυνατότητα τηλεχειρισμού τηλε-ελέγχου του διυλιστηρίου

Σύστημα τηλεμετρίας (τηλεχειρισμός και τηλέλεγχος)
Για τα παρακάτω σήματα με πρωτόκολλο-δίκτυο VPN το σύστημα τηλεμετρίας θα μεταφέρει
στην έδρα της ΔΕΥΑΒΑ αναλογικά και ψηφιακά σήματα στην εγκατάσταση:


Είσοδος νερού στη δεξαμενή ανεπεξέργαστου: Θολερότητα, θερμοκρασία, παροχή,
θερμοκρασία, στάθμη νερού στη δεξαμενή (αναλογικά σήματα)



Αντλίες τροφοδοσίας μονάδων επεξεργασίας (λειτουργία ψηφιακά σήματα)



Παροχή αντλιών (αναλογικά σήματα)



Λειτουργία όλων των μηχ/των (ψηφιακά σήματα)



Παροχές τροφοδοσίας, παραγόμενου νερού (αναλογικά σήματα για κάθε μονάδαγραμμή)



Παροχές τροφοδοσίας, δικτύου ύδρευσης (Έξοδος δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου
της εγκατάστασης-έναρξη αγωγού DN315)



Αισθητήρες λειτουργίας προεπεξεργασίας, καθαρισμών, μετεπεξεργασίας



Είσοδος νερού στη δεξαμενή καθαρού: pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, παροχή,
στάθμη νερού στη δεξαμενή (αναλογικά σήματα)

Όλες οι μετρήσεις θα είναι στιγμιαίες, αθροιστικές και για κάθε αναλογικό σήμα θα δίνονται καμπύλες
(αναλογικό σήμα), επεξεργασία και αποθήκευση στον κεντρικό Η/Υ στο σύστημα SCADA.
Η δυνατότητα τηλελέγχου των βασικών παραμέτρων θα παρέχεται στην έδρα του εργοδότη
με κωδικό πρόσβασης στο διαδίκτυο όπου θα μπορεί άμεσα να βλέπει την ποιότητα και
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ποσότητα του παραγόμενου νερού από τη μονάδα καθώς και εάν κάποια συστοιχία έχει τεθεί
εκτός λειτουργίας.
Ταυτόχρονα μέσα από το ίδιο πρόγραμμα θα δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων που θα
απεικονίζονται με γραφική παράσταση όπου εύκολα και εποπτικά θα μπορεί ο επιβλέπων
μηχανικός να παρατηρήσει πιθανές διακυμάνσεις κρίσιμων παραμέτρων (trends) όπως για
παράδειγμα αύξηση πίεσης εισόδου μεμβρανών ή αύξηση αγωγιμότητας νερού, οι οποίες να
παραμένουν εντός ορίων αλλά να υποδηλώνουν την έναρξη δυσλειτουργίας και την
πιθανότητα ανάγκης έκτακτης προληπτικής συντήρησης.
Μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης θα υπάρχει εικόνα επίσης στο σημείο ελέγχου ώστε
να διαπιστωθούν βλάβες που πιθανόν να μην γίνονται αντιληπτές άμεσα από ηλεκτρονικά
μέσα (διαρροές) αλλά και για την γενικότερη ασφάλεια της μονάδας.
Για την προστασία της μονάδας θα υπάρχουν επίσης διατάξεις συναγερμού με κωδικό
εισόδου και φωτοκύτταρα που θα ειδοποιούν άμεσα εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης
και παρακολούθησης χώρων (Security). Θα εγκατασταθεί επίσης κλειστό κύκλωμα
παρακολούθησης (CCTV) για τη συνεχή παρακολούθηση και επιτήρηση του χώρου
αποτελούμενο από τέσσερεις κάμερες, τοποθετημένες επί στηλών οδοφωτισμού σε
απόσταση 4 m από το έδαφος.
Σωληνώσεις
Οι σωληνώσεις επεξεργασίας, οι οποίες θα είναι από πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυαιθυλένιο
ΙΙΙ με αυτογενείς συγκολλήσεις ή electrofusion ή άλλο κατάλληλο υλικό, περιλαμβάνουν:


Τους αγωγούς μεταφοράς του νερού προς επεξεργασία.



Τον αγωγό παράκαμψης.



Αγωγός εξόδου του διυλιστηρίου.



Αγωγό αποχέτευσης και



Δίκτυα μεταφοράς χημικών

Περιλαμβάνονται τα εξής δίκτυα πεδίου:


Δίκτυο ομβρίων



Δίκτυο πυρόσβεσης



Δίκτυο άρδευσης



Δίκτυο οδοφωτισμού με λαμπτήρες νατρίου υψηλήςπίεσης ισχύος 250 W σε ιστό
ύψους 9 μέτρων με βραχίονα σε απόσταση 35 – 40 μέτρων μεταξύ τους.



Οχετοί καλωδίων.

Κτίρια
Το σύνολο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα στεγασθεί εντός κτιρίου, εκτός από τα
στοιχεία αυτά που αναφέρεται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή, ότι θα είναι υπαίθρια
(δεξαμενή εξουδετέρωσης και φρεάτιο αποχέτευσης).
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Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα τοποθετηθούν εντός τυποποιημένων κατασκευών
ενδεικτικού τύπου ISOBOX ή εντός βιομηχανικών προκατασκευών.
Στο χώρο θα τοποθετηθεί επίσης οικίσκος ελέγχου και γραφείων εντός τυποποιημένων
κατασκευών ενδεικτικού τύπου ISOBOX ή προκατ βιομηχανικό ελάχιστης ωφέλιμης
επιφάνειας 10 m2, o οποίος θα περιλαμβάνει χώρους υγιεινής (συμπεριλαμβανομένου
ντούς), γραφείο με υπολογιστή, στοιχειώδη επίπλωση οτιδήποτε χρειάζεται για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των χειριστών της εγκατάστασης.
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Οι φυγοκεντρικές αντλίες θα είναι μονοβάθμιες, απευθείας ζεύξης, σπειροειδούς κελύφους,
χωρίς αυτόματη πλήρωση, με αξονικό στόμιο αναρρόφησης, ακτινικό στόμιο εκκένωσης και
οριζόντιο άξονα,
με φλαντζωτές συνδέσεις (κατά ΕΝ 1092-2) με τους σωλήνες
αναρρόφησης και κατάθλιψης, με τις κύριες διαστάσεις τους να συμμορφώνονται με το
πρότυπο EN733. Το σώμα της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο EN-GJL-250 με εποξειδική
βαφή, ανθεκτική στη διάβρωση, η πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 316, ο
δακτύλιος από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 316 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα κατά
AISI 316L. Τα ελαστικά μέρη της αντλίας θα είναι από EPDM. Οι καμπύλες απόδοσης θα
είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9906. Ο βαθμός απόδοσης θα είναι τουλάχιστον 70%. Ο
μηχανικός στυπιοθλίπτης θα είναι τύπου BAQE. Η λίπανση θα γίνεται με γράσο, που
καθορίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
Οι κινητήρες θα είναι κλειστού τύπου, αερόψυκτοι, τριφασικοί, 3Χ380V, 50Hz, 2900 RPM, ΙΡ
55, συνεχούς λειτουργίας (S1), κλάσης μόνωσης F (IEC 85), ενεργειακής κλάσης απόδοσης
ΙΕ3 (IEC 60034-30), ηλεκτρικών ανοχών σύμφωνα με το IEC 60034, με έλεγχο από
ρυθμιστές στροφών-συχνότητας (INVERTER).
Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου
νερού, διετή εγγύηση και η χώρα κατασκευής του θα είναι εντός της Ε.Ε. ή ΗΠΑ, ενώ θα
υπάρχει διαθεσιμότητα εγχειριδίων εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στην ελληνική
γλώσσα με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι δοκιμές του αντλητικού συγκροτήματος θα
φέρουν πιστοποίηση εργαστηρίου κατά ΕΝ17025. Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται
με βάση έδρασης ή κατάλληλα πόδια-πέλματα από συγκολλητά εποξειδικά βαμμένα
χαλυβδοελάσματα.
Οι δοκιμές κατά την παραλαβή θα περιλαμβάνουν:
•
Δοκιμές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε αντλητικού συγκροτήματος με την
μεγίστη συχνότητα εκκίνησης, καθώς και δοκιμές ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και
ταλαντώσεις του αντλητικού συγκροτήματος.
•
Δοκιμές κανονικής 8ωρης συνεχούς λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Στις
δοκιμές αυτές θα ελεγχθούν η τυχόν εμφάνιση αδικαιολογήτων ταλαντώσεων ή θορύβων,
κάθε είδους διαρροές, οι ενδείξεις των αμπερομέτρων, βολτομέτρων και γενικά κάθε
ενδεικτικού οργάνου.
Συμπληρωματικά ισχύ έχουν και η ΕΤΕΠ 08-08-01-00 «Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και
άρδευσης» και η ΕΤΕΠ 08-08-02-00 «Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης
και άρδευσης», στα σημεία που δεν έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω.

Α.Τ. 4.2

Προκατασκευασμένες

μεταλλικές

κυλινδρικές

δεξαμενές

ύδρευσης,

3

χωρητικότητας 500 m .
Συμφώνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την επόμενη Τεχνική Προδιαγραφή :
Τ.Π. 11

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1 Γενικά Χαρακτηριστικά
62

Αφορά τοποθέτηση προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής ύδρευσης 500
κυβικών μέτρων. Όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαραίτητο να πληρούνται.
Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στα κατωτέρω επιμέρους άρθρα αφορούν τα
ελάχιστα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, προκειμένου να προσδιορισθεί
αντικειμενικά και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην χρήση. Η Υπηρεσία για την σύνταξη
της παρούσης Τεχνικής Μελέτης / Τεχνικών Προδιαγραφών έλαβε υπόψη της τις πλέον
σύγχρονες και ευρέως εφαρμοσμένες μεθόδους και τεχνικές ως επίσης και τα πλέον
σύγχρονα υλικά.
Η δεξαμενή θα είναι κυκλικής διατομής για λόγους καλύτερης κατανομής των φορτίων αλλά
και για αποφυγή ηλεκτροσυγγολητών γωνιών. Θα έχει κυλινδρικό σχήμα, στεγανή σκεπή και
στο εσωτερικό θα υπάρχει ειδικός σάκος μεμβράνης στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική
περιγραφή κατωτέρω. Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται.
Η μέθοδος κατασκευής που προτείνεται από την παρούσα Μελέτη/Τεχνικές Προδιαγραφές
της υπηρεσίας είναι απλή, συνήθης, εφαρμοσμένη και παρέχει την δυνατότητα σε κάθε
ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα να την ακολουθήσει και υλοποιήσει ευκόλως.
Η εφαρμογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη,
παρέχει χαμηλό κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, μακροχρόνιες εγγυήσεις και μακρό χρόνο
ζωής.

2 Μέθοδος Κατασκευής
Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από συναρμολογούμενα ελάσματα, μεταλλική σκεπή
και σάκο στεγανοποίησης, απαλλαγμένο από κάθε μορφής ηλεκτροσυγκόλληση.

Η

κατασκευή / συναρμολόγηση γίνει στον χώρο εγκατάστασης. Η παρούσα προτεινόμενη
μέθοδος κατασκευής είναι η πιο σύγχρονη τεχνολογική μέθοδος, η οποία παρέχει πλήρη
προστασία από την διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών, προστασία του περιεχομένου και
μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφαλούς λειτουργίας. Η δεξαμενή θα τοποθετηθεί σε βάση από
οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο θα κατασκευάσει ο ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με το
συνημμένο σχέδιο.
3 Εξωτερικό Μέρος
Το εξωτερικό μέρος της δεξαμενής θα απαρτίζεται από θερμογαλβανισμένα επίπεδα ελάσματα
πάχους 3,00 mm κατ’ ελάχιστο απαραιτήτως. Τα ελάσματα θα συνδέονται μεταξύ τους
αποκλειστικά με κοχλίες, και ουδεμία ηλεκτροσυγκόλληση θα λαμβάνει χώρα στο σύνολο της
κατασκευής.
4 Εσωτερικό Μέρος
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Το εσωτερικό αποτελείται από τα κάτωθι :
Α. Υπόστρωμα γεωυφάσματος
Στο εσωτερικό της δεξαμενής, σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, θα τοποθετηθεί μη
υφαντό γεωύφασμα αποκλείοντας την άμεση επαφή του σάκου στεγανοποίησης με τα
υλικά του πυθμένα και τις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του κελύφους. Επίσης με την
τοποθέτηση υποστρώματος θα ομαλοποιείται κάθε εσωτερική επιφάνεια.
Β. Σάκος στεγανοποίησης
Με σκοπό την απόλυτη και εγγυημένη στεγανοποίηση, την μη επαφή του νερού με καμία
μεταλλική επιφάνεια, το εσωτερικό μέρος της δεξαμενής θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου με
έναν σάκο στεγανοποίησης κατασκευασμένο από φύλλα ελαστικής θερμοπλαστικής
μεμβράνης στεγανοποίησης κατάλληλων προδιαγραφών για αποθήκευση πόσιμου νερό.
Καμία μεταλλική επιφάνεια δεν έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο πόσιμο νερό.
Το υλικό κατασκευής του σάκου θα είναι μεμβράνη από μη μεταναστεύσιμο PVC ή άλλο
υλικό. Θα είναι οπλισμένο στο ενδιάμεσο εσωτερικό με ίνες υάλου ή πουλυεστέρα για
μεγιστοποίηση αντοχών, πάχους τουλάχιστον 1,20 mm. Η μεμβράνη θα έχει πιστοποιήσεις
που αφορούν την καταλληλότητα για επαφή με πόσιμο νερό και σύμφωνα με ευρωπαϊκές
οδηγίες.
5 Σκεπή
Η σκεπή που θα κατασκευαστεί θα είναι κωνική για την απορροή των υδάτων. Θα είναι στεγανή με
κατάλληλο τρόπο ώστε να μην επιτρέπει την εισροή ατμοσφαιρικών ρύπων και νερού στο
εσωτερικό της δεξαμενής.

Αποτελείται από σκελετό κατασκευασμένο από ελαφρύ προφίλ

αλουμινίου, και κυρίως σκέπαστρο από ελάσματα χάλυβα με επικάλυψη αλουμινίου και μαγνησίου
πάχους τουλάχιστον 0,8 mm. Δεν επιτρέπεται τοποθέτηση εντός του χώρου αποθήκευσης του
νερού (κυρίως δεξαμενή και σκεπή) θερμογαλβανισμένο μέταλλο με επικάλυψη ψευδαργύρου.
6 Λοιπός Εξοπλισμός
Θα περιλαμβάνονται στόμια εισόδου, εξόδου και υπερχείλισης σε αριθμό και διατομές σύμφωνα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στόμια θα είναι χαλύβδινα, και οι
διαστάσεις και οι διατομές των στομίων θα είναι βάσει του προτύπου DIN2576. Επιπλέον, στην
σκεπή θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα επίσκεψης διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ70 cm.
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Απαιτήσεις προσφοράς

Πριν το στάδιο κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατωτέρω
πιστοποιητικά και μελέτες του κατασκευαστή : τεχνική έκθεση περιγραφής της δεξαμενής,
σχέδια, πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την κατασκευή δεξαμενών,
πιστοποιητικό

συστήματος

διαχείρισης

ποιότητας

για

την

κατασκευή

δεξαμενών,
64

αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων δεξαμενών (με προσκόμιση
πρωτοκόλλων παραλαβής δημοσίου τομέα που αφορούν τουλάχιστον 3 έργα / προμήθειες
δεξαμενών όμοιας χρήσης και μεγαλύτερης ή ίσης χωρητικότητας από την αιτούμενη),
μελέτη στατικής επάρκειας της συγκεκριμένης δεξαμενής βάσει Ευρωκώδικα, εγγύηση
καλής λειτουργίας διάρκειας δέκα ετών, εγχειρίδιο τεχνικών χαρακτηριστικών και
πιστοποιητικά της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης στεγανοποίησης περί καταλληλότητας
για επαφή με πόσιμο νερό και τα πιστοποιητικά / τεχνικά χαρακτηριστικά των
χρησιμοποιούμενων υλικών που απαρτίζουν τη δεξαμενή. Επίσης, να προσκομισθεί
υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την
εκτέλεση της προμήθειας της δεξαμενής.

Τ.Π. 12

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01.

Τ.Π. 13

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

1. Αντικείμενο
1.1. Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωμάτων αγκύρωσης αγωγών.

Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις των αγωγών, όπου λόγω
χαράξεως, ειδικών τεμαχίων ή μεγάλης κατά μήκος κλίσης υπάρχει κίνδυνος να μετακινηθούν
οι σωλήνες.
1.2.

Γενικά σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε θέσεις μεγάλων αλλαγών

κατεύθυνσης των σωλήνων π.χ. άνω των 45ο και για διαμέτρους από 400 και άνω. Οι θέσεις
αυτές θα καθοριστούν στη μελέτη εφαρμογής του άρθρου 2 των γενικών όρων των
προδιαγραφών της παρούσας και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία πρίν την εφαρμογή τους.
Στα σχετικά σχέδια της τεχνικής μελέτης αναγράφονται στρογγυλευμένες οι πλησιέστερες
εσωτερικές διάμετροι, ώστε στη μελέτη εφαρμογής να ληφθούν υπ’ όψη μόνο για μεγάλες
διαμέτρους, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεδομένου ότι στους σωλήνες πολυαιθυλενίου
του δικτύου δεν υπάρχουν αρθρωτές συνδέσεις ώστε να υφίσταται γενικά ανάγκη
τοποθέτησης σωμάτων αγκύρωσης. Τα σώματα που προβλέπονται στα σχέδια της μελέτης
δύνανται να αυξομειωθούν στη μελέτη εφαρμογής, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης.
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1.3. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ανάλογα με τις συνθήκες που θα

παρουσιασθούν κατά την κατασκευή του έργου, να επισημάνει την ανάγκη κατασκευής και
άλλων συμπληρωματικών σωμάτων αγκύρωσης ή τροποποιήσεων των προβλεπομένων και
να τα κατασκευάσει, εφόσον θα πάρει την έγκριση της Υπηρεσίας, ευθυνόμενος για κάθε
ζημία από έλλειψη σωμάτων αγκύρωσης ή κατασκευή ανεπαρκών, εφόσον δεν ζήτησε
έγκαιρα από την Υπηρεσία έγκριση να τα κατασκευάσει.
1.4. Οι διαστάσεις των σωμάτων αγκύρωσης που προτείνονται στα σχέδια της μελέτης

ανταποκρίνονται σε ορισμένη αντοχή του εδάφους στήριξης. Εφόσον κατά τις εκσκαφές των
ορυγμάτων θα διαπιστωθεί διαφορετική αντοχή του εδάφους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προτείνει νέες, αντίστοιχες διαστάσεις, προσαρμοσμένες στις επί τόπου του έργου συνθήκες
και μετά από έγκριση της Υπηρεσίας να κατασκευάσει τα σώματα αγκύρωσης σύμφωνα με
την εγκεκριμένη πρόταση του. Κατά τους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η πίεση δοκιμής
του δικτύου και όχι η πίεση λειτουργίας.
2. Τρόπος κατασκευής
2.1. Τα σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα για το οποίο ισχύουν τα

αναφερόμενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει ακριβώς στις
απαιτούμενες διαστάσεις, ώστε η βάση και οι κατακόρυφες πλευρές των σωμάτων
αγκύρωσης να εφάπτονται στο φυσικό έδαφος.
2.2. Στην περίπτωση που η εκσκαφή δεν μπορεί ή γενικά δεν γίνει όπως ορίζεται παραπάνω,

η επί πλέον εκσκαφή θα γεμίσει με σκυρόδεμα, απαγορευόμενο απόλυτα το γέμισμα της επί
πλέον εκσκαφής με χώματα.
2.3. Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα γίνει πριν από την τοποθέτηση των

σωλήνων, αλλά πάντως σε χρόνο τέτοιο που να επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης
τους.
2.4. Η κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μην καλυφθούν

από σκυρόδεμα οι συνδέσεις των σωληνώσεων, για να είναι εύκολος ο έλεγχος της
στεγανότητας των συνδέσεων. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας επιτρέπεται η κάλυψη συνδέσεων.
2.5. Κατά την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη επιμέλεια

για να αποφευχθούν κρούσεις στους σωλήνες, που μπορεί να μειώσουν την αντοχή τους.
2.6. Τα σώματα αγκύρωσης πρέπει να είναι ικανά να εξασφαλίζουν το αμετακίνητο των

αγωγών σε κάθε κατεύθυνση (οριζόντια και κατακόρυφα) τόσο για την μέγιστη πίεση
λειτουργίας, με ικανό περιθώριο ασφαλείας, όσο και για την μέγιστη πίεση δοκιμής τους.
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3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι :

1.1

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

1.2

Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών,
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα
διαχείρισή τους.

1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς 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
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1.4

προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5

Οι
δαπάνες
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
μονάδων
παραγωγής
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων
έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το Δημόσιο.
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6

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

1.7

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

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.
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1.10

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
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.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές,
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.

1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου,
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.12

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(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]).
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1.14

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

1.15

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

1.16

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

1.17

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

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.
(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.
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(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(β)

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.
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.
Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για φόρους.
Για εγγυητικές.
Ασφάλισης του έργου.
Προσυμβατικού σταδίου.
Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
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).

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες :
Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα
με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων).
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη
ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις.
Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης.
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση.
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού
π.χ. χρήση αυτοκινήτων.
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού.
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση
προς αυτούς.
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο.
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος.
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας.
(1)
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Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο,
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα :
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο :
DN / DM
όπου DN : Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα.
DM : Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο
παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας
σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο :
DN / 12
όπου DN : Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(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.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται αντιστοίχιση των ΕΤΕΠ επιμέρους άρθρων του παρόντος
τιμολογίου, των οποίων έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρμογή, με τη με αρ. πρωτ. : ΔΚΠ /
οικ. / 1322 / 07 - 09 -2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων :
«Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)», με αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ με επικαιροποιημένο περιεχόμενο,
που επισυνάπτονται στα παραρτήματα Α1 - Α59 της παραπάνω απόφασης.

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ)

Αρίθμηση
στα
Παραρτήματα
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009,
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00,
Παραγωγή και Μεταφορά
Σκυροδέματος

Α1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009,
Συντήρηση του σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00,
Συντήρηση του σκυροδέματος

Α2

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009,
Εργοταξιακά συγκροτήματα
παραγωγής σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00,
Συγκροτήματα παραγωγής
σκυροδέματος

Α3

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009,
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00,
Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος

Α4

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009,
Ικριώματα

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00,
Ικριώματα

Α5

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009,
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και
υδραυλικών έργων

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00,
Γενικές εκσκαφές

Α6

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009,
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων
δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009,
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης,
πρανών και επιχωμάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009,
Στεγανοποίηση κατασκευών από
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009,
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00,
Κατασκευή επιχωμάτων με
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
ή δανειοθαλάμων
ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02,
Επανεπίχωση ορυγμάτων
υπογείων δικτύων
ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00,
Συρματοκιβώτια προστασίας
κοίτης, πρανών και επιχωμάτων
ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02,
Στεγανοποίηση Κατασκευών
από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές
Μεμβράνες
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02,
Δικλείδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές

Α7

Α32

A33

Α34

Α36

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009,
Αντιπληγματικές βαλβίδες

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06,
Αντιπληγματικές βαλβίδες

Α37

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009,
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα
διπλής ενέργειας

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07,
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής
αέρα διπλής ενέργειας

Α38

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009,
Βαθμίδες φρεατίων

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05,
Βαθμίδες φρεατίων

Α42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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2.1.1

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας
και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της,
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικάυλικά ή κρουστικό εξοπλισμό
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των
σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Οι τιμές εφαρμογής του παρόντος Τιμολογίου ελήφθησαν από τον «Κανονισμό
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» - Απόφαση με αρ.
πρωτ. ΔΝΣγ / oικ.35577 / ΦΝ 466 / 04-05-2017 (ΦΕΚ B’ 1746 / 19-05-2017).
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Για τα άρθρα, για τα οποία ρητά αναφέρεται εντός του Κανονισμού, ότι οι τιμές εφαρμογής
δεν συμπεριλαμβάνουν τη δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων, η τιμή εφαρμογής του αντίστοιχου άρθρου προέκυψε ως άθροισμα της τιμής
εφαρμογής του άρθρου του Κανονισμού και της δαπάνης του μεταφορικού έργου. Για τον
προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου οι τιμές μονάδας σε €/m3.km
λαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα, που περιέχεται εντός του Κανονισμού :
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
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Ειδικότερα η δαπάνη του μεταφορικού έργου για το άρθρο 1.12 του παρόντος τιμολογίου
υπολογίζεται ως ακολούθως :
(Απόσταση μεταφοράς υλικών από λατομείο στο Ακρωτήρι στη θέση των έργων = 50,0 km)
x 0,19 €/m3.km = 9,50 €/m3.
H δαπάνη του μεταφορικού έργου, για τα άρθρα 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 και 1.7, περιλαμβάνεται
στην τιμή του άρθρου, για οποιονδήποτε αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής και απόθεσης,
εντός του Ν. Χανίων, ανεξάρτητα της απόστασης.

ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ#

Αρθρο 1.1 (ΟΔΟ Α-2)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1123Α

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους καικλίσεως πρανών,
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σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της
θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά
με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή
με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται
σκληρότητας:
-

επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης

ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της
μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,
για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις

η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωσηκαι
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωναμε τους περιβαλλοντικούς όρους

η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η
εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού,
σε οποιαδήποτε απόσταση.

η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που
να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας
που
επιτυγχάνεται
εργαστηριακά
κατά
την
τροποποιημένη
δοκιμή
Proctor(ProctorModifiedκατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει
απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή
άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου
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των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού.
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και πενήντα πέντε λεπτά

(ΟΔΟ Α-3)

Αριθμητικώς : 2,55

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών,
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε
εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της
Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και
απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες και υποσταθμούς της
ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:





ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση
των πρανών και του πυθμένα τους,
για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων
τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται
συγχρόνως με τις γενικές εκσκαφές της οδού
τεχνικών Cut &Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών
και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
 η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης,
 η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις
απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες,
θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.)
 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ.
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές,
 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και
διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωναμε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου
 η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των
γενικών εκσκαφών.
 η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε
απόσταση.
 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
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η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει
απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις
για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τουςπεριβαλλοντικούς
όρους του έργου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και
στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται
στον Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Αρθρο 1.2 (ΟΔΟ Α-3.3)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες
εκρηκτικών
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1133Α

χωρίς

χρήση

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εννέα και σαράντα λεπτά

(ΥΔΡ 3.01)

Αριθμητικώς : 9,40

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

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη
- ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους
πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι
50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-0101-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις
γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.

Αρθρο 1.3 (ΥΔΡ 3.01.01)

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6053

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εξήντα λεπτά

Αρθρο 1.4 (ΥΔΡ 3.01.02)

Αριθμητικώς : 0,60

Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε μέση
απόσταση 10 km
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6054

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και εβδομήντα λεπτά

(ΥΔΡ 3.03)

Αριθμητικώς : 2,70

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

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη
βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή
αερόσφυρας (χωρίς χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων
περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ‘’Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων’’.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις
γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη.
Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου & τη μεταφορά
στο χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε μέση απόσταση 10 km
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6055

Αρθρο 1.5 (ΥΔΡ 3.03.02)

3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m )
ΕΥΡΩ

(ΥΔΡ 3.10)

Ολογράφως : Είκοσι και είκοσι λεπτά

Εκσκαφή ορυγμάτων
ημιβραχώδες

υπογείων

Αριθμητικώς : 20,20

δικτύων

σε

έδαφος

γαιώδες

ή

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή
μονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις
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επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους
του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος
του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Αρθρο 1.6 (ΥΔΡ 3.10.01.01)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Έξι και πενήντα λεπτά

Αρθρο 1.7 (ΥΔΡ 3.10.02.01)

ΕΥΡΩ

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση
των προϊόντων εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6081.1

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε μέση απόσταση 10 km, για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6081.1

Ολογράφως : Εννέα και είκοσι λεπτά

(ΥΔΡ 3.11)

Αριθμητικώς : 6,50

Αριθμητικώς : 9,20

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για
την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν
ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις
επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και
για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους
του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από
άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Αρθρο 1.8 (ΥΔΡ 3.11.02.01)

ΕΥΡΩ

Με πλάτος πυθμένα έως 3 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκα-φής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του
αυτοκινήτου και τη μεταφορά σε μέση απόσταση 10 km,
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6082.1

Ολογράφως : Είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

(ΥΔΡ 3.06)

Αριθμητικώς : 27,40

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση
μηχανικού εξοπλισμού

Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών ή ρεμμάτων (έργα
διευθετήσεων) με χρήση μηχανικού εξοπλισμού οποιουδήποτε τύπου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 ‘’Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και
αποχετευτικών τάφρων’’.
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.
Αρθρο 1.9 (ΥΔΡ 3.06.01)

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6058

Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εβδομήντα λεπτά

Αρθρο 1.10 (ΥΔΡ 3.06.02)

Αριθμητικώς : 0,70

Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε μέση
απόσταση 10 km
Κωδικός Αναθεώρησης
ΥΔΡ 6058

Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου, με αναγωγή σε συμπυκνωμένο όγκο διά διαιρέσεως με τον
συμβατικό συντελεστή επιπλήσματος.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικώς : 2,75

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων
για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6087

Αρθρο 1.11 (ΥΔΡ 3.12)

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

Ολογράφως : Δεκαπέντε

Αριθμητικώς : 15,00

Άρθρο 1.12 (ΟΔΟ Δ-1) Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ-2269.Α
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές
κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ενενήντα λεπτά

Αρθρο 1.13 (ΥΔΡ 4.09.1)

Αριθμητικώς : 0,90

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, που έφεραν
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm, στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ 4521.Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι :
1.

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

2.

Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης.
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3.

Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm.

4.

Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις
συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής
διπλής ασφαλτικής στρώσης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση
προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή
και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με
χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
5.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων
οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δώδεκα

Άρθρο 1.14 (ΥΔΡ 5.04)

Αριθμητικώς : 12,00

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ 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 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

Ολογράφως : Ένα και πενήντα λεπτά

Αρθρο 1.15 (ΥΔΡ 5.07)

Αριθμητικώς : 1,50

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α.

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

Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ.

Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για
την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Είκοσι και πενήντα λεπτά

Αρθρο 1.16 (ΟΔΟ Α-20)

Αριθμητικώς : 20,50

Κατασκευή επιχωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΔΟ-1530

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό
του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00"Κατασκευή επιχωμάτων"
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:


Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμαβραχώδους επιχώματος, τα
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctormodifiedκατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό
πουπροδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά
την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένηςσε ποσοστό
95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική"
επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 mεκατέρωθεν των ποδών του
επιχώματος .

Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών
επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση
τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και
η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου:




Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί,
Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών
Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο
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ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ενενήντα πέντε λεπτά

Αρθρο 1.17 (ΥΔΡ 5.10)

Αριθμητικώς : 0,95

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2815

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή,
μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων,
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών,
στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά
που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα
στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής
διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η
προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών
στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις).
Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού
στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του
φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εννέα

Αρθρο 1.18 (ΥΔΡ 7.06)

Αριθμητικώς : 9,00

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6103

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών
και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή
μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του
Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.

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

β.

Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των
πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη

γ.

Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.

δ.

Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών
ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα
του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους.
Επισήμανση:

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην
μελέτη του έργου

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

Ολογράφως : Τριάντα τρία και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 33,60
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(ΟΔΟ Β-65)

Φάτνες από συρματόπλεγμα

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας
(ΟΔΟ Β-65.1)

Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ
EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης,
σε ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων
διευθέτησης ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και
επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα
διπλής πλέξης, διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων
8x10 cm, του γαλβανισμένου σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv
ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης
των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με
τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών),
 η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες
μεταφορές.

Αρθρο 1.19 (ΟΔΟ Β-65.1.2)

Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα
με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2311

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και ογδόντα πέντε λεπτά

Αρθρο 1.20 (ΟΔΟ Β-65.2)

Αριθμητικώς : 2,85

Κατασκευή φατνών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2312

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων
διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ.
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και
επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των
ρόλων,
 η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων,
 η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα,
 η σύνθεση των φατνών,
 η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων,
 η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
 η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής
κιβωτίων ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και τριάντα λεπτά

Αρθρο 1.21 (ΟΔΟ Β-65.3)

Αριθμητικώς : 2,30

Πλήρωση φατνών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2313

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή
λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των
συρματοπλεγμάτων αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:




η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις,
σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου,
η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και
χειρωνακτική υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δεκαεπτά και εβδομήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 17,70

ΟΜΑΔΑ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αρθρο 2.1 (ΥΔΡ 9.01)

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

88

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Οκτώ

Αρθρο 2.2 (ΥΔΡ 9.02)

Αριθμητικώς : 8,00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με καμπύλες
επιφάνειες απλής καμπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς ή
σκουφοειδούς διατομής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθμη
πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00
"Ικριώματα"και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία,
φόρτωση και μεταφορά των υλικών.
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
- Ο πλήρης καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των
αχρήστων καρφοβελονών.
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα
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- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς καμπύλες επιφάνειες και δεν εφαρμόζεται
όταν χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δεκαοκτώ

(ΥΔΡ 9.10)

Αριθμητικώς : 18,00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος

Παραγωγή ή προμήθεια, επίγεια μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον
δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση
διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του
σκυροδέματος καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου,
το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση
και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει
προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος
των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο
ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή
τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
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διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Αρθρο 2.3 (ΥΔΡ 9.10.03)

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης :
ΥΔΡ 6326

ΕΥΡΩ
Ολογράφως : Εβδομήντα πέντε
Αριθμητικώς: 75,00
Αρθρο 2.4 (ΥΔΡ 9.10.04)
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης :
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ογδόντα

Αρθρο 2.5 (ΥΔΡ 9.10.05)
ΕΥΡΩ

ΥΔΡ 6327
Αριθμητικώς: 80,00

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης :
ΥΔΡ 6328

Ολογράφως : Ογδόντα πέντε

Αριθμητικώς: 85,00

Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Αρθρο 2.6 (ΥΔΡ 10.07)

Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρμών, ενδεικτικού
τύπου Flexcell ή αναλόγου, πάχους 12 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 "Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από
σκυρόδεμα".
Περιλαμβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, η στερέωση των
λωρίδων την παρειά του αρμού για να μην μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η
απόξεση επιφανειακής στοιβάδας σε βάθος 20-25 mm με χρήση καταλλήλων εργαλείων,
μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος , για την εφαρμογή της μαστίχης σφράγισης του
αρμού.
Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων
λεπτομερειών (περιλαμβάνονται ανηγμέμες οι απομειώσεις και φθορές του υλικού).
Σε περίπτωση εφαρμογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιμή μονάδας
προσαρμόζεται αναλογικά με το πάχος.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δώδεκα

(ΟΙΚ 38.20)

Αριθμητικώς : 12,00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
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Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
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 καμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0
















B500Α








B500C









Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α








Ονομ.
διατομή
2
(mm )

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C









Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
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• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά
τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Αρθρο 2.7 (ΟΙΚ 38.20.02)

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 3873

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα
με την μελέτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ενενήντα πέντε λεπτά

Αρθρο 2.8 (ΟΙΚ 38.20.03)

Αριθμητικώς : 0,95

Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ. 3874

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα
με την μελέτη.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ενενήντα λεπτά

Αρθρο 2.9 (ΟΙΚ 79.21)

Αριθμητικώς : 0,90

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Κωδικός Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7921

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων / προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες
διαστρωθέντος σκυροδέματος.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα και είκοσι λεπτά

Αριθμητικώς : 1,20

ΟΜΑΔΑ 3 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ

Αρθρο 3.1 (ΥΔΡ 11.01.02)

Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση).
93

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και ογδόντα λεπτά

Αρθρο 3.2 (ΥΔΡ 11.02.03)

Αριθμητικώς : 2,80

Εσχάρες
καναλιών
υδροσυλλογής,
γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

χαλύβδινες,

έδρασης,

πλήρως

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης
αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο
κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους
πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση
αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση.
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροπρεσσαριστές"
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Τρία

Αρθρο 3.3 (ΥΔΡ 11.03)

Αριθμητικώς : 3,00

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο.
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6753

Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων".
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου
ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με
τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και δέκα λεπτά

Αρθρο 3.4 (ΥΔΡ 11.05.01)

Αριθμητικώς : 2,10

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου,
χωρίς μηχανουργική επεξεργασία
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6751

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει
επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά
τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται
ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:
(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών
έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης
φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),
καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές
μονάδας του παρόντος άρθρου.
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν μόνον κοπή και
συγκόλληση των μορφοχαλύβων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή
αναλυτικών υπολογισμών του βάρους.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ένα και εξήντα λεπτά

Αρθρο 3.5 (ΥΔΡ 11.09)

Αριθμητικώς: 1,60

Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών.
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6751

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρμολόγηση επί τόπου του έργου και την
τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θεσεις, μεταλλικών κατασκευών
που έχουν προσκομισθεί έτοιμες ή ημιέτοιμες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη βαφεί.
Συμπεριλαμβάνονται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών
διατάξεων, τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση
γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούμενες αγκυρόβιδες, το μη μή συρρικνούμενο
κονίαμα για την έδραση των πελμάτων ή την πάκτωση στοιχείων στο σκυρόδεμα, η λήψη
μέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή των στοιχείων της
κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Τα τυχόν απαιτούμενα υστερόχυτα σκυροδέματα (σκυροδέματα δευτέρου σταδίου),
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή για την τοποθέτηση και ρύθμιση θυροφραγμάτων και
συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιμολογούνται με βάση το
άρθρο ΥΔΡ 11.10 (ανάλογα με το βάρος της κατασκευής).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς ή ζύγιση.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Είκοσι δύο λεπτά

(ΥΔΡ 12.14)

Αριθμητικώς : 0,22

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
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Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40),
την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη
αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με
την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως
εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR.
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται
στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και
πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των
ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και
των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά
τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής :
(ΥΔΡ 12.14.01)

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011

Αρθρο 3.6 (ΥΔΡ 12.14.01.84)
ΕΥΡΩ

Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1

Ολογράφως : Επτά και εξήντα λεπτά

Αριθμητικώς : 6,80
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Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1

Αρθρο 3.7 (ΥΔΡ 12.14.01.46)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εννέα και τριάντα λεπτά

Αρθρο 3.8 (ΥΔΡ 12.14.01.07)
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Σαράντα επτά και τριάντα λεπτά

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς : 57,80

Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.3

Ολογράφως : Εβδομήντα τρία και πενήντα λεπτά

Αρθρο 3.16 (ΥΔΡ 12.14.01.55)

Αριθμητικώς : 73,50

Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.7

Ολογράφως : Πενήντα επτά και ογδόντα λεπτά

Αρθρο 3.15 (ΥΔΡ 12.14.01.35)

Αριθμητικώς : 63,00

Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.3

Ολογράφως : Εβδομήντα τρία και πενήντα λεπτά

Αρθρο 3.14 (ΥΔΡ 12.14.01.15)

Αριθμητικώς : 47,30

Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.3

Ολογράφως : Εξήντα τρία

Αρθρο 3.13 (ΥΔΡ 12.14.01.54)

Αριθμητικώς : 16,60

Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.6

Αρθρο 3.12 (ΥΔΡ 12.14.01.34)
ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς : 14,70

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1

Ολογράφως : Δεκαέξι και εξήντα λεπτά

Αρθρο 3.11 (ΥΔΡ 12.14.01.14)

Αριθμητικώς : 9,80

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1

Ολογράφως : Δεκατέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Αρθρο 3.10 (ΥΔΡ 12.14.01.87)
ΕΥΡΩ

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1

Ολογράφως : Εννέα και ογδόντα λεπτά

Αρθρο 3.9 (ΥΔΡ 12.14.01.67)

Αριθμητικώς : 9,30

Αριθμητικώς : 73,50

Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.3

Ολογράφως : Ογδόντα εννέα

Αριθμητικώς : 89,00
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Αρθρο 3.17 (ΥΔΡ 12.17.01)

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων (καμπύλες, ταύ, συστολές,
πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη (ductile iron)
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ 6623

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ
ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής
διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από
τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Δύο και πενήντα λεπτά

(ΥΔΡ 12.18)

Αριθμητικώς : 2,50

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, η τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης
στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.
Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του
ορύγματος τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και
το πάχος ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς
συνυπολογισμό του βάρους της μόνωσης.
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.
Dονομ.
(mm)
Φ 300

Dεξωτ.
(mm)
323.8

πάχος
(mm)
4.0

Dονομ.
(mm)
Φ 900

Dεξωτ.
(mm)
914.4

πάχος
(mm)
8.0

31.57

178.96

Φ 300

323.8

5.0

Φ 400

406.4

4.5

39.34

Φ 900

914.4

10.0

223.21

44.64

Φ 1000

1016

9.0

223.68

Φ 400

406.4

5.2

51.49

Φ 1000

1016

11.0

272.84

Φ 500

508

5.0

62.07

Φ 1200

1219.2

10.0

298.44

Φ 500

508

6.4

78.62

Φ 1200

1219.2

12.7

378.17

Φ 600

609.6

5.6

83.48

Φ 1500

1524

10.0

373.66

Φ 600

609.6

7.1

105.72

Φ 1500

1524

12.0

447.80

Φ 700

711.2

6.4

110.46

Φ 1800

1828.8

10.0

448.89

Φ 700

711.2

8.0

138.84

Φ 1800

1828.8

14.3

640.39

Φ 800

812.8

8.0

158.90

Φ 2000

2032

11.0

548.67

Φ 800

812.8

9.5

188.74

Φ 2000

2032

14.3

712.11

kg/m

kg/m

98

Αρθρο 3.18 (ΥΔΡ 12.18.02)

Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και
εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6630.1

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ενα και ενενήντα πέντε λεπτά

Αριθμητικώς : 1,95

(ΥΔΡ 13.03 ΣΧΕΤ.) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02
"Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Αρθρο 3.19 (ΥΔΡ 13.03.01.01 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 10 atm, ονομ. διαμέτρου DN 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν εξήντα

Αριθμητικώς : 160,00

Αρθρο 3.20 (ΥΔΡ 13.03.01.02 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 10 atm, ονομ. διαμέτρου DN 80 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν ογδόντα

Αρθρο 3.21 (ΥΔΡ 13.03.01.08)
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς : 1.050,00

Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 16 atm, ονομ. διαμέτρου DN 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Εκατόν εξήντα

Αρθρο 3.24 (ΥΔΡ 13.03.03.02)

Αριθμητικώς : 530,00

Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 10 atm, ονομ. διαμέτρου DN 300 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Χίλια πενήντα

Αρθρο 3.23 (ΥΔΡ 13.03.03.01)
ΕΥΡΩ

Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 10 atm, ονομ. διαμέτρου DN 250 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Πεντακόσια τριάντα

Αρθρο 3.22 (ΥΔΡ 13.03.01.09)

Αριθμητικώς : 180,00

Αριθμητικώς : 160,00

Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 16 atm, ονομ. διαμέτρου DN 80 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Εκατόν ενενήντα

Αριθμητικώς : 190,00

Αρθρο 3.25 (ΥΔΡ 13.03.03.08 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 16 atm, ονομ. διαμέτρου DN 250 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Οκτακόσια δέκα

Αριθμητικώς : 810,00
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Αρθρο 3.26 (ΥΔΡ 13.03.03.09 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 16 atm, ονομ. διαμέτρου DN 300 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Χίλια πεντακόσια ογδόντα

Αριθμητικώς : 1.580,00

Αρθρο 3.27 (ΥΔΡ 13.03.04.01 ΣΧΕΤ.) Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 25 atm, ονομ. διαμέτρου DN 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Διακόσια τριάντα

Με ωτίδες, ονομ. πίεσης 25 atm, ονομ. διαμέτρου DN 80 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Αρθρο 3.28 (ΥΔΡ 13.03.04.01)
ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς : 230,00

Ολογράφως : Διακόσια εβδομήντα

Αριθμητικώς : 270,00

Αρθρο 3.29 (ΥΔΡ 13.09.01 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα μονής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 50 / 400 ονομαστικής πίεσης 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα μονής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 50 / 400,
ονομαστικής πίεσης 25 atm σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08 -06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατό

Αριθμητικώς : 120,00

Αρθρο 3.30 (ΥΔΡ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα μονής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονομαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα μονής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονομαστικής πίεσης 10 atm σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08 -06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν είκοσι

Αριθμητικώς : 120,00
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Αρθρο 3.31 (ΥΔΡ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονομαστικής πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονομαστικής πίεσης 10 atm σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν σαράντα

Αριθμητικώς : 140,00

Αρθρο 3.32 (ΥΔΡ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα μονής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα μονής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονομαστικής πίεσης 16 atm σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08 -06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν είκοσι

Αριθμητικώς : 120,00

Αρθρο 3.33 (ΥΔΡ 13.09.02 ΣΧΕΤ.) Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας,

τύπου Glenfield DN 80 / 400 ονομαστικής πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, DN 80 / 400,
ονομαστικής πίεσης 16 atm σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08 -06-0707 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα
πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατόν σαράντα

Αριθμητικώς : 140,00
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(ΥΔΡ 13.15 ΣΧΕΤ.)

Χαλύβδινες εξαρμώσεις

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή
ειδικού χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ),
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών".
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
παρεμβύσματα στεγάνωσης,

κοχλίες

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια
πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών.

σύνδεσης,
εξάρμωσης

οι
θα

φλάντζες

και

συνοδεύονται

τα
από

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης ως ακολούθως :
Αρθρο 3.34 (ΥΔΡ 13.15.01.01 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εβδομήντα πέντε

Αρθρο 3.35 (ΥΔΡ 13.15.01.03 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς : 86,00

Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm, ονομ. πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1
Αριθμητικώς : 435,00

Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm, ονομ. πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Πεντακόσια τριάντα

Αρθρο 3.42 (ΥΔΡ 13.15.03.01 ΣΧΕΤ.)

Αριθμητικώς : 75,00

Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm, ονομ. πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Τετρακόσια τριάντα πέντε

Αρθρο 3.41 (ΥΔΡ 13.15.02.10 ΣΧΕΤ.)

Αριθμητικώς : 450,00

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm, ονομ. πίεσης 16 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Ογδόντα έξι

Αρθρο 3.40 (ΥΔΡ 13.15.02.09)

Αριθμητικώς : 370,00

Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm, ονομ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Εβδομήντα πέντε

Αρθρο 3.39 (ΥΔΡ 13.15.02.03)
ΕΥΡΩ

Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm, ονομ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Τετρακόσια πενήντα

Αρθρο 3.38 (ΥΔΡ 13.15.02.01 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Αριθμητικώς : 110,00

Ολογράφως : Τριακόσια εβδομήντα

Αρθρο 3.37 (ΥΔΡ 13.15.01.10 ΣΧΕΤ.)

Αριθμητικώς : 75,00

Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm, ονομ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Ολογράφως : Εκατόν δέκα

Αρθρο 3.36 (ΥΔΡ 13.15.01.09 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm, ονομ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Αριθμητικώς : 530,00

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm, ονομ. πίεσης 25 atm
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Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ογδόντα

Αριθμητικώς : 80,00

Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm, ονομ. πίεσης 25 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6651.1

Αρθρο 3.43 (ΥΔΡ 13.15.03.01)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Ενενήντα πέντε

Αρθρο 3.44 (Ν.Τ.)

Αριθμητικώς : 95,00

Αντιπληγματικές βαλβίδες τύπου Neyrpic ονομ. διαμέτρου DN 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1

Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμές, αντιπληγματικών βαλβίδων
ελατηρίου τύπου Neyrpic, ή παρομοίου, ονομ. διαμέτρου DN 50 mm.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Οκτακόσια πενήντα

(ΥΔΡ 13.12 ΣΧΕΤ.)

Αριθμητικώς : 850,00

Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή
διαφραγματικής βαλβίδας διπλού θαλάμου με δυνατότητα λειτουργίας, με την
προσθήκη επιμέρους εξαρτημάτων, ως μειωτής πιέσεως ή αντιπληγματική βαλβίδα ή
βαλβίδα ρύθμισης στάθμης.
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.
Αρθρο 3.45 (ΥΔΡ 13.12 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια

Αρθρο 3.46 (ΥΔΡ 13.12 ΣΧΕΤ.)
ΕΥΡΩ

Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm, ονομ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1

Ολογράφως : Εννιακόσια

Αρθρο 3.47 (ΥΔΡ 13.18.01 ΣΧΕΤ.)

Αριθμητικώς : 4.500,00

Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm, ονομ. πίεσης 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6653.1
Αριθμητικώς : 900,00

Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου ονομ.
διαμέτρου DN 300 mm PN 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ-31

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής
ηλεκτρομαγνητικού τύπου.
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν
αντισκωριακή προστασία.
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Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής
τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου μετρητή.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Έξι χιλιάδες

Αρθρο 3.48 (ΥΔΡ 13.20 ΣΧΕΤ.)

Αριθμητικώς : 6.000,00

Ρυθμιστές στάθμης - παροχής τύπου Obturateur ή άλλης
διάταξης ονομ. διαμέτρου Φ80 mm / PN10
Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ-31

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο ρυθμιστή στάθμης - παροχής τύπου
Obturateur της ALSTOM (αυτοκεντρούμενος δισκοειδής ρυθμιστής βυθιζομένου τύπου ή
αυτοκεντρούμενος δισκοειδής ρυθμιστής με καλύπτρα) ή αντίστοιχης διάταξης, με τα
υδραυλικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη. (ονομαστική
διάμετρος ακροφυσίου, ονομαστική πίεση λειτουργίας, μέγιστη υδροστατική πίεση σε Μ.Σ.Υ.
και τύπος συσκευής, βυθιζομένου τύπου ή με καλύπτρα)
Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα για την σύνδεση της συσκευής στην
απόληξη του σωλήνα υπό πίεση, οι ρυθμίσεις της και οι δοκιμές λειτουργίας υπό υδραυλικό
φορτίο.
Το δομικό μέρος της συσκευής (κατασκευές από σκυρόδεμα, υστερόχυτο σκυρόδεμα
πάκτωσης), η μεταλλική διαβάθρα προσπέλασης και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας
τιμολογούνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Οι ρυθμιστές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής
τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένης συσκευής.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Πέντε χιλιάδες

Αρθρο 3.49 (ΥΔΡ 15.10)

Αριθμητικώς : 5.000,00

Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου Φ650 mm
Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 7111

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου χαλύβδινου
σωλήνα με διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 650 mm και πάχους τοιχώματος 6 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι γαλβνισμένοι
χαλύβδινοι οδηγοί και η διαμόρφωση της σωληνώσεως.
Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι
τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος σωλήνα x πάχος
ελάσματος)
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ).
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εκατό

Αριθμητικώς : 100,00

ΟΜΑΔΑ 4 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αρθρο 4.1 (Ν.Τ.)

Μονάδα Επεξεργασίας Πόσιμου νερού (Ταχυδιϋλιστήριο)
104

Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 23-63-58-48-86.ΝΕΟ
Σύστημα επεξεργασίας πόσιμου νερού, πλήρες όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, το
οποίο αποτελείται από μεμβράνες υπερδιήθησης με προχλωρίωση, προκατεργασία, δοσομέτρηση
χημικών, απολύμανση, πίνακα ισχύος και αυτοματισμού, με εκπόνηση μελέτης εφαρμογής,
προμήθεια, κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού (κτιριακών, φρεατίων, απαραίτητων δεξαμενών
και σωληνώσεων), διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, εγκατάσταση, και θέση σε αποδοτική
λειτουργία του συνόλου της εγκατάστασης, διενέργεια ρυθμίσεων, δοκιμών και εκπαίδευση
προσωπικού. Περιλαμβάνονται τα συστήματα αυτοματισμού και ασφαλείας. Περιλαμβάνεται επίσης
η δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας έξι (6) μηνών.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Διακόσιες ογδόντα χιλιάδες

Αρθρο 4.2 (Ν.Τ.)

Αριθμητικώς : 280.000,00

Προκατασκευασμένες μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές ύδρευσης,
χωρητικότητας 500 m3

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής
χωρητικότητας 500m3. Θα τοποθετηθεί σε επίπεδο και οριζοντιωμένο έδαφος, σε βάση
κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0.20 m, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
και τιμολογείται βάσει των αντίστοιχων άρθρων παρόντος τιμολογίου.
Tο εξωτερικό πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από συναρμολογούμενα επίπεδα μεταλλικά
ελάσματα θερμογαλβανισμένου χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3.00 mm. Στο εσωτερικό θα
τοποθετηθεί υπόστρωμα από γεωύφασμα πάχους τουλάχιστον 4,00 mm και μεμβράνη
στεγανοποίησης υπό μορφή σάκου από PVC ή άλλο υλικό πάχους τουλάχιστον 1,20 mm, με
ενίσχυση στο εσωτερικό της ινών πολυεστέρα ή ινών υάλου κατάλληλης για αποθήκευση πόσιμου
νερού σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες. Η σκεπή θα είναι κωνικού σχήματος και θα
αποτελείται από τον σκελετό της σκεπής, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από προφίλ
αλουμινίου και από το κάλυμμα της σκεπής, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από επίπεδα
ελάσματα χάλυβα με επικάλυψη αλουμινίου ή και μαγνησίου. Η δεξαμενή θα συνοδεύεται με τα
απαραίτητα στόμια εισόδου εξόδου υπερχείλισης, καθώς και από ανθρωποθυρίδα επίσκεψης.
Πριν το στάδιο κατασκευής ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατωτέρω πιστοποιητικά και
μελέτες του κατασκευαστή : τεχνική έκθεσης περιγραφής της δεξαμενής, σχέδια, πιστοποιητικό
συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την κατασκευή υδατοδεξαμενών, αποδεδειγμένη εμπειρία
στην κατασκευή παρόμοιων δεξαμενών (με προσκόμιση πρωτοκόλλων παραλαβής δημοσίου
τομέα που αφορούν τουλάχιστον 3 έργα / προμήθειες δεξαμενών όμοιας χρήσης μεγαλύτερης ή
ίσης χωρητικότητας από την αιτούμενη), μελέτη στατικής επάρκειας της συγκεκριμένης δεξαμενής
βάσει Ευρωκώδικα, εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δέκα ετών, το πιστοποιητικό
καταλληλότητας της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης για επαφή με πόσιμο νερό και τα
πιστοποιητικά/ τεχνικά εγχειρίδια των χρησιμοποιούμενων υλικών που απαρτίζουν την δεξαμενή.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ

Ολογράφως : Εξήντα τέσσερεις χιλιάδες

Αριθμητικώς : 45.000,00
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4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο Προϋπολογισμός Μελέτης των Υδραυλικών Έργων
παρούσας Οριστικής Μελέτης. Τα έργα αυτά συνοπτικά είναι τα επόμενα (Σχέδιο Y1) :


Έργα νέας υδρομάστευσης, που περιλαμβάνουν θάλαμο υδροσυλλογής –
υδροληψίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της κοίτης του χειμάρρου
Σεμπρωνιώτη, εξυγίανση της κοίτης με στρώμα χαλικόφιλτρου, σε μήκος 15 m
περίπου ανάντη του θαλάμου υδροσυλλογής, δύο χαλύβδινους φιλτροσωλήνες
Φ650, εντός του στρώματος χαλικόφιλτρου, για τη συλλογή και μεταφορά του
νερού στο θάλαμο υδροσυλλογής και φράγμα συγκράτησης φερτών υλών από
συρματοκοιβώτια, αμέσως ανάντη του τμήματος εξυγίανσης.



Αγωγός μεταφοράς του νερού από τη νέα υδρομάστευση στη θέση του γηπέδου
κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της, μήκους 7.628 m, από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D280 mm.



Εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού.



Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (Ταχυδιϋλιστήριο) της Νέας Υδρομάστευσης.



Μία προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου
3

νερού, χωρητικότητας 500 m , εντός του διαμορφωμένου γηπέδου κατασκευής της
εγκατάστασης επεξεργασίας νερού.


Αγωγός μεταφοράς και διανομής του νερού από την παραπάνω δεξαμενή
αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, σε θέση του υφιστάμενου αγωγού παλαιάς
υδρομάστευσης Λαχιανών στις Μέσα Βουκολιές, μήκους 4.520 m, από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D315 mm.



Αγωγοί διασύνδεσης του παραπάνω αγωγού μεταφοράς – διανομής, με υφιστάμενες
δεξαμενές και αγωγούς, συνολικού μήκους 2.020 m από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100, ονομαστικής διαμέτρου D110 mm.

Οι επιμέρους ποσότητες των διαφόρων εργασιών ανά είδος εργασίας και αριθμό τιμολογίου,
που αναγράφονται στον πίνακα, ελήφθησαν από το τεύχος Προμέτρησης Εργασιών.
Οι Τιμές Μονάδος των διαφόρων εργασιών ανά είδος εργασίας και Αριθμό Τιμολογίου, που
αναγράφονται στον πίνακα, ελήφθησαν από το τεύχος Τιμολογίου Μελέτης.
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Δαπάνη (Ευρώ)

Α/
Α

Είδος Εργασιών

Kωδικός
Άρθρου

Α.Τ.

Kωδικός
Αναθεώρησης

Μον.
Μετρ.

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας
(Ευρώ)

1

2

3

4

5

6

7

8

ΟΔΟ Α-2

1.1

ΟΔΟ-1123Α

m3

3.527

2,55

8.993,85

ΟΔΟ Α-3.3

1.2

ΟΔΟ-1133Α

m3

2.234

9,40

20.999,60

ΥΔΡ
3.01.01

1.3

ΥΔΡ 6053

m3

3.964

0,60

2.378,40

ΥΔΡ
3.01.02

1.4

ΥΔΡ 6054

m3

775

2,70

2.092,50

ΥΔΡ
3.03.02

1.5

ΥΔΡ 6055

m3

3.159

20,20

63.811,80

ΥΔΡ
3.10.01.01

1.6

ΥΔΡ 6081.1

m3

3.062

6,50

19.903,00

ΥΔΡ
3.10.02.01

1.7

ΥΔΡ 6081.1

m3

598

9,20

5.501,60

ΥΔΡ
3.11.02.01

1.8

ΥΔΡ 6082.1

m3

2.440

27,40

66.856,00

ΥΔΡ
3.06.01

1.9

ΥΔΡ 6058

m3

67

0,70

46,90

ΥΔΡ
3.06.02

1.10

ΥΔΡ 6058

m3

397

2,75

1.091,75

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

9

10

ΟΜΑΔΑ : 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

2

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες χωρίς χρήση
εκρηκτικών
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων
υδρευτικών, αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με
την παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων
υδρευτικών αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με
τη φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά
στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε μέση απόσταση 10
km
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων
υδρευτικών, αρδευτικών και
αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτι-κών, με τη φόρτωση των
προϊόντων επί αυ-τοκινήτου & τη
μεταφορά στο χώρο απόθε-σης ή
απόρριψης σε μέση απόσταση 10
km
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
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες, με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την
φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη
σταλία του αυτοκινήτου και τη
μεταφορά σε μέση απόσταση 10
km, για βάθος ορύγματος έως
4,00 m
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων
δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με
πλάτος πυθμένα έως 3 m, με την
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία
του αυτοκι-νήτου και τη μεταφορά
σε μέση απόσταση 10 km, για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις
κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με
την παράπλευρη απόθεση των
προϊόντων εκσκαφών
Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις
κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με
χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με
τη φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά
στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε μέση απόσταση 10
km

3

4

5

6

7

8

9

10
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11

12
13

14

15

16

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
ορυγμάτων υπογείων δικτύων για
την αντιμετώπιση προσθέτων
δυσχερειών από διερχόμενα κατά
μήκος δίκτυα ΟΚΩ
Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη
Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων, που έφεραν
ασφαλτικές στρώσεις μέσου
πάχους 5 cm, στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων με προϊόντα εκσκαφών,
με ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης
Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου
Κατασκευή επιχωμάτων

17

Φίλτρα στραγγιστηρίων από
διαβαθμισμένα αδρανή

18

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος
με μεταλλικά πετάσματα

ΥΔΡ 3.12

1.11

ΥΔΡ 6087

m

700

15,00

10.500,00

ΟΔΟ Δ-1

1.12

ΟΙΚ 2269.Α

m

3.400

0,90

3.060,00

ΥΔΡ
4.09.01

1.13

ΟΔΟ 4521.Β

m2

4.250

12,00

51.000,00

ΥΔΡ 5.04

1.14

ΥΔΡ 6067

m3

7.026

1,50

10.539,00

ΥΔΡ 5.07

1.15

ΥΔΡ 6069

m3

6.218

20,50

127.469,00

ΟΔΟ Α-20

1.16

ΟΔΟ-1530

m3

1.588

0,95

1.508,60

ΥΔΡ 5.10

1.17

ΟΔΟ-2815

m3

234

9,00

2.106,00

ΥΔΡ 7.06

1.18

ΥΔΡ 6103

m2

500

33,60

16.800,00

Σε
μεταφορά
Από
μεταφορά

20

Προμήθεια συρματοπλέγματος
και συρμάτων συρματοκιβωτίων,
γαλβανισμένων με κράμα
ψευδαργύρου - αλουμινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al)
Κατασκευή φατνών

21

Πλήρωση φατνών

19

ΟΔΟ
Β-65.1.2
ΟΔΟ Β65.2
ΟΔΟ Β65.3

414.658,00

414.658,00

414.658,00

414.658,00

1.19

ΟΔΟ-2311

kg

1.190

2,85

3.391,50

1.20

ΟΔΟ-2312

m2

476

2,30

1.094,80

1.21

ΟΔΟ-2313

m3

67

17,70

1.185,90

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ : 1
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

420.330,20

420.330,20

ΟΜΑΔΑ : 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

2

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
καμπύλων επιφανειών

3

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύ-κνωση και
συντήρηση σκυροδέματος για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15
Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύ-κνωση και
συντήρηση σκυροδέματος για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20
Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύ-κνωση και
συντήρηση σκυροδέματος για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25
Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης
αρμών πάχους 12 mm

4

5

6

7
8
9

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας
B500C
Δομικά πλέγματα B500C
Στεγανοποιητικά μάζας
σκυροδέματος (πρόσμικτα
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΥΔΡ 9.01

2.1

ΥΔΡ 6301

m2

1.705

8,00

13.640,00

ΥΔΡ 9.02

2.2

ΥΔΡ 6302

m2

200

18,00

3.600,00

ΥΔΡ
9.10.03

2.3

ΥΔΡ 6326

m3

57

75,00

4.275,00

ΥΔΡ
9.10.04

2.4

ΥΔΡ 6327

m3

397

80,00

31.760,00

ΥΔΡ
9.10.05

2.5

ΥΔΡ 6329

m3

200

85,00

17.000,00

ΥΔΡ 10.07
ΟΙΚ
38.20.02
ΟΙΚ
38.20.03

2.6

ΥΔΡ 6370

m2

5

12,00

60,00

2.7

ΟΙΚ 3873

kg

27.746

0,95

26.358,70

2.8

ΟΙΚ 3873

kg

413

0,90

371,70

ΟΙΚ 79.21

2.9

ΟΙΚ 7921

kg

812

1,20

974,40

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ : 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΟΜΑΔΑ : 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΑ

98.039,80

518.370,00
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1

Καλύμματα φρεατίων από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

2

Εσχάρες καναλιών
υδροσυλλογής, χαλύβδινες,
γαλβανισμένες,
ηλεκτροπρεσσαριστές
Βαθμίδες από χυτοσίδηρο

3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

Κατασκευές από χαλύβδινα
προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την
αντισκωριακή προστασία και την
βαφή, επί τόπου του έργου,
χωρίς μηχανουργική επεξεργασία
Συναρμολόγηση - εγκατάσταση
μεταλλικών κατασκευών
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολύ-αιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτού-μενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπα-γές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2:2011
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ
25 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ
16 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm /
ΡΝ 10 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm /
ΡΝ 20 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm /
ΡΝ 25 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm /
ΡΝ 10 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm /
ΡΝ 12,5 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm /
ΡΝ 16 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm /
ΡΝ 10
Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm /
ΡΝ 12,5
Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm /
ΡΝ 16
Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων
(καμπύλες, ταύ, συστολές,
πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτη(ductile iron)
Κατασκευή ευθυγράμμων
τμημάτων δικτύου με
χαλυβδοσωλήνες, με χρήση
χαλυβδο-σωλήνων με εξωτερική
μόνωση με λιθαν-θρακόπισσα
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο
πολυαιθυλενίου και εσωτερική
μόνωση με εποξειδική ρητίνη.
Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές, με ωτίδες, ονομ.
πίεσης 10 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm
Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm

ΥΔΡ
11.01.02

3.1

ΥΔΡ 6752

kg

4.736

2,80

13.260,80

ΥΔΡ
11.02.03

3.2

ΥΔΡ 6752

kg

972

3,00

2.916,00

ΥΔΡ 11.03

3.3

ΥΔΡ 6753

kg

1.349

2,10

2.832,90

ΥΔΡ
11.05.01

3.4

ΥΔΡ 6751

kg

1.075

1,60

1.720,00

ΥΔΡ 11.09

3.5

ΥΔΡ 6751

kg

1.075

0,22

236,50

ΥΔΡ
12.14.01.84

3.6

ΥΔΡ 6622.1

m

10

6,80

68,00

ΥΔΡ
12.14.01.46

3.7

ΥΔΡ 6622.1

m

200

9,30

1.860,00

ΥΔΡ
12.14.01.07

3.8

ΥΔΡ 6621.1

m

33

9,80

323,40

ΥΔΡ
12.14.01.67

3.9

ΥΔΡ 6622.1

m

736

14,70

10.819,20

ΥΔΡ
12.14.01.87

3.10

ΥΔΡ 6622.1

m

1.251

16,60

20.766,60

ΥΔΡ
12.14.01.14

3.11

ΥΔΡ 6621.6

m

4.601

47,30

217.627,30

ΥΔΡ
12.14.01.34

3.12

ΥΔΡ 6622.3

m

1.933

63,00

121.779,00

ΥΔΡ
12.14.01.54

3.13

ΥΔΡ 6622.3

m

1.094

73,50

80.409,00

ΥΔΡ
12.14.01.15

3.14

ΥΔΡ 6621.7

m

3.413

57,80

197.271,40

ΥΔΡ
12.14.01.35

3.15

ΥΔΡ 6622.3

m

792

73,50

58.212,00

ΥΔΡ
12.14.01.55

3.16

ΥΔΡ 6622.3

m

315

89,00

28.035,00

ΥΔΡ
12.17.01

3.17

ΥΔΡ 6623

kg

9.280

2,50

23.200,00

ΥΔΡ
12.18.02

3.18

ΥΔΡ 6630.1

kg

330

1,95

643,50

3.19

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

6

160,00

960,00

3.20

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

37

180,00

6.660,00

ΥΔΡ
13.03.01.01
ΣΧΕΤ.
ΥΔΡ
13.03.01.02
ΣΧΕΤ.

Σε
μεταφορά
Από
μεταφορά

21
22

789.600,60

1.307.970,60

789.600,60

1.307.970,60

Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm

ΥΔΡ
13.03.01.08

3.21

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

6

530,00

3.180,00

Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm

ΥΔΡ
13.03.01.09

3.22

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

6

1.050,00

6.300,00

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές, με ωτίδες, ονομ.
πίεσης 16 atm
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23
24
25
26

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm

ΥΔΡ
13.03.03.01

3.23

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

3

160,00

480,00

Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm

ΥΔΡ
13.03.03.02

3.24

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

12

190,00

2.280,00

3.25

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

2

810,00

1.620,00

3.26

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

1

1.580,00

1.580,00

ΥΔΡ
13.03.04.01
ΣΧΕΤ.

3.27

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

6

230,00

1.380,00

ΥΔΡ
13.03.04.01

3.28

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

3

370,00

1.110,00

ΥΔΡ
13.09.01
ΣΧΕΤ.

3.29

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

4

120,00

480,00

ΥΔΡ
13.09.02
ΣΧΕΤ.

3.30

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

14

120,00

1.680,00

ΥΔΡ
13.09.02
ΣΧΕΤ.

3.31

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

7

140,00

980,00

ΥΔΡ
13.09.02
ΣΧΕΤ.

3.32

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

6

120,00

720,00

ΥΔΡ
13.09.02
ΣΧΕΤ.

3.33

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

2

140,00

280,00

3.34

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

6

75,00

450,00

3.35

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

37

110,00

4.070,00

3.36

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

6

370,00

2.220,00

3.37

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

9

450,00

4.050,00

Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm
Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm

ΥΔΡ
13.03.03.08
ΣΧΕΤ.
ΥΔΡ
13.03.03.09
ΣΧΕΤ.

Δικλίδες χυτοσιδηρές
συρταρωτές, με ωτίδες, ονομ.
πίεσης 16 atm
27
28

29
30

31

32

33

34
35
36
37

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm
Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής
αέρα μονής ενεργείας, τύπου
Glenfield DN 50 / 400, ονομ.
πίεσης 25 atm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής
αέρα μονής ενεργείας, τύπου
Glenfield DN 80 / 400, ονομ.
πίεσης 10 atm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας, τύπου
Glenfield DN 80 / 400, ονομ.
πίεσης 10 atm
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής
αέρα μονής ενεργείας, τύπου
Glenfield DN 80 / 400, ονομ.
πίεσης 16 atm
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής
αέρα διπλής ενεργείας, τύπου
Glenfield DN 80 / 400, ονομ.
πίεσης 16 atm
Χαλύβδινες εξαρμώσεις ον.
πίεσης 10 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm
Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm
Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm
Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm

ΥΔΡ
13.15.01.01
ΣΧΕΤ.
ΥΔΡ
13.15.01.03
ΣΧΕΤ.
ΥΔΡ
13.15.01.09
ΣΧΕΤ.
ΥΔΡ
13.15.01.10
ΣΧΕΤ.

Χαλύβδινες εξαρμώσεις ον.
πίεσης 16 atm
Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm

ΥΔΡ
13.15.02.01
ΣΧΕΤ.

3.38

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

3

75,00

225,00
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Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm

ΥΔΡ
13.15.02.03

3.39

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

12

86,00

1.032,00

40

Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm

3.40

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

2

435,00

870,00

41

Ονομ. διαμέτρου DN 300 mm

ΥΔΡ
13.15.02.09
ΥΔΡ
13.15.02.10
ΣΧΕΤ.

3.41

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

1

530,00

530,00

ΥΔΡ
13.15.03.01
ΣΧΕΤ.

3.42

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

6

80,00

480,00

ΥΔΡ
13.15.03.01

3.43

ΥΔΡ 6651.1

τεμ.

4

95,00

380,00

Ν.Τ.

3.44

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

10

850,00

8.500,00

ΥΔΡ 13.12
ΣΧΕΤ.

3.45

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

2

4.500,00

9.000,00
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Χαλύβδινες εξαρμώσεις ον.
πίεσης 25 atm
42

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm

43

Ονομ. διαμέτρου DN 80 mm

44

Αντιπληγματικές βαλβίδες τύπου
Neyrpic ονομ. διαμέτρου DN 50
mm
Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού
θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 300
mm PN 16 atm

45

110

46

47

48

49

Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού
θαλάμου ονομ. διαμέτρου DN 80
mm PN 16 atm
Μετρητές παροχής
ηλεκτρομαγνητικού τύπου ονομ.
διαμέτρου DN 300 mm PN 10
atm
Ρυθμιστές στάθμης - παροχής
τύπου Obturateur ή άλλης
διάταξης ονομ. διαμέτρου Φ80
mm / PN10
Γαλβανισμένος χαλύβδινος
φιλτροσωλήνας εσωτ. διαμέτρου
Φ650 mm

ΥΔΡ 13.12
ΣΧΕΤ.

3.46

ΥΔΡ 6653.1

τεμ.

1

900,00

900,00

ΥΔΡ
13.18.01
ΣΧΕΤ.

3.47

ΗΛΜ-31

τεμ.

1

6.000,00

6.000,00

ΥΔΡ 13.20
ΣΧΕΤ.

3.48

ΗΛΜ-31

τεμ.

2

5.000,00

10.000,00

ΥΔΡ 15.10

3.49

ΥΔΡ 7111

m

15

100,00

1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ : 3
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΑ

861.877,60
Σε
μεταφορά
Από
μεταφορά

1.380.247,60
1.380.247,60
1.380.247,60

ΟΜΑΔΑ : 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ

1

2

Μονάδα Επεξεργασίας Πόσιμου
νερού (Ταχιδιυλιστήριο)
Προκατασκευασμένες μεταλλικές
κυλινδρικές δεξαμενές ύδρευσης,
χωρητικότητας 500 m3

Ν.Τ.

4.1

Ν.Τ.

4.2

ΗΛΜ 23-6358-4886.ΝΕΟ

τεμ.

1

280.000,00

280.000,00

τεμ.

1

45.000,00

45.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ : 4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ

325.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.705.247,60

1.705.247,60
ΓΕ + ΟΕ = 18% x ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ = 15% x ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙΙ

306.944,57
2.012.192,17
301.828,83
2.314.021,00
25.979,00
2.340.000,00
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5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση την
την Μελέτη Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή τους θα αποτελέσουν συμβατικό στοιχείο της
εργολαβίας. Το παρόν αποτελεί συμβατικό τεύχος και ορίζει τα ελάχιστα περιεχόμενα της
Μελέτης Εφαρμογής, την οποία θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα υποβάλει προς έγκριση
στην Υπηρεσία.
Η Μελέτη Εφαρμογής αφορά όλα τα έργα που ρητά προβλέπονται στα Τεύχη
Δημοπράτησης και όλα εκείνα τα συμπληρωματικά έργα και εγκαταστάσεις τα οποία παρότι
δεν μνημονεύονται είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή, ώστε το έργο να
λειτουργεί ικανοποιητικά, απρόσκοπτα και με τους προδιαγραφόμενους βαθμούς απόδοσης.
Η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά:
τοπογραφικές αποτυπώσεις, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, λειτουργικά σχέδια και γενικές
μελέτες, διαγράμματα, λεπτομερείς εκθέσεις και υπολογισμούς διεργασιών επεξεργασίας,
διαστασιολόγηση των αντίστοιχων έργων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, υδραυλικούς
και στατικούς υπολογισμούς, σχέδια έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών
έργων, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες μελέτες, έρευνες, προσομοιώσεις,
υπολογισμούς, αναλύσεις, εκτιμήσεις κτλ. τα οποία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς
τις απαιτήσεις της σύμβασης.
Ρητά καθορίζεται ότι με την Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μειώσει
βασικές παραμέτρους (π.χ. βασικές διαστάσεις, ισχύ κτλ.) των έργων που καθορίζονται στην
Μελέτη της Υπηρεσίας ή να ελαττώσει τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, όπως
αυτός προδιαγράφεται. Αντικείμενο της Οριστικής Μελέτης είναι η σύνταξη όλων των
εκθέσεων, υπολογισμών και σχεδίων που είναι απαραίτητα για το σαφή και λεπτομερή
προσδιορισμό των προς κατασκευή έργων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταξύ τους
συσχετίσεις ώστε το Έργο να λειτουργεί ικανοποιητικά ως σύνολο σύμφωνα με όλες τις
απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.
Οι Μελέτες θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα και επιπλέον σε ηλεκτρονική μορφή
Η τεχνική μελέτη εφαρμογής θα είναι απολύτως σαφής, συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη
απαγορευμένων οποιονδήποτε ασαφειών, ελλείψεων, διαζεύξεων ή στοιχείων επιδεχομένων
παρερμηνειών.
Η δομή της μελέτης θα είναι η ακόλουθη.
ΤΟΜΟΣ 1:
ΤΟΜΟΣ 2:
ΤΟΜΟΣ 3:

Τεχνικές Εκθέσεις - Υπολογισμοί.
Σχέδια
H/Μ Εξοπλισμός

Η Μελέτη Εφαρμογής θα υποβληθεί σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Επίσης θα
υποβληθεί ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο σε μορφή *.pdf, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο
των στοιχείων των Τόμων 1, 2 και 3.
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2.

ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ο Τόμος αυτός θα περιλαμβάνει τα παρακάτω Κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Αναλυτική τεχνική περιγραφή:
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή των επιμέρους
μονάδων επεξεργασίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαστάσεων κτλ. και
ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμικότητα κάθε μονάδας, στον εγκαθιστάμενο κύριο
και εφεδρικό εξοπλισμό (είδος μηχανήματος, αριθμός μονάδων) και στον τρόπο
λειτουργίας.
Κεφάλαιο 2: Υδραυλικοί Υπολογισμοί:
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι υδραυλικοί υπολογισμοί της γραμμής
επεξεργασίας και θα συνταχθεί η υδραυλική μηκοτομή.
Κεφάλαιο 3: Χημικοτεχνικοί Υπολογισμοί:
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι χημικοτεχνικοί υπολογισμοί για την
διαστασιολόγηση όλων των μονάδων επεξεργασίας, που θα τεκμηριώνουν τις
αποδόσεις.
Κεφάλαιο 4: Τεχνική Περιγραφή βοηθητικών έργων:
Στο κεφάλαιο αυτό θα συνταχθεί η τεχνική περιγραφή των βοηθητικών έργων
και των οικοδομικών εργασιών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:


Διαμόρφωση περιβάλλοντος
ομβρίων, έργα πρασίνου κτλ.)



Δίκτυο αποχέτευσης στραγγιδίων



Δίκτυο πόσιμου νερού



Δίκτυο βιομηχανικού νερού και πυρόσβεσης



Οικοδομικές εργασίες

χώρου

(έργα

οδοποιίας,

αποχέτευση

Κεφάλαιο 5: Τεχνική περιγραφή συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου:
Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή του συστήματος
αυτοματισμού και ελέγχου, που θα περιλαμβάνει:


αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος



δομή του συστήματος



λίστα οργάνων
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Κεφάλαιο 10: Έκθεση λειτουργίας του έργου:
Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθούν:

3.



περιγραφή της λειτουργίας και συντήρησης των έργων, με αναφορά στο
απαιτούμενο προσωπικό.



Υπολογισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας και χημικών

ΤΟΜΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑ

Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής θα υποβληθούν τα σχέδια, που καθορίζονται στη
συνέχεια. Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα είναι κατά προτίμηση διαστάσεων μέχρι DINA1.
Όλα τα σχέδια θα υποβληθούν και σε μέγεθος A3, βιβλιοδετημένα σε ξεχωριστό τεύχος και
θα συνοδεύονται με κατάλογο σχεδίων :
(1)

Γενική διάταξη των έργων:
Θα υποβληθούν τα σχέδια Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τις
κατασκευαζόμενες μονάδες, στις οποίες θα παρουσιάζονται:


Οι μονάδες επεξεργασίας



Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (δενδροφύτευση, πεζοδρομήσεις
κτλ.) με τα τελικά υψόμετρα του διαμορφωμένου χώρου,



Δίκτυα σωληνώσεων λυμάτων και στραγγιδίων,



Βοηθητικά δίκτυα (δίκτυα πόσιμου, κτλ.)



Έργα οδοποιίας και αποχέτευση ομβρίων



Έργα διανομής ενέργειας, στους οποίους θα φαίνονται οι ηλεκτρικοί
πίνακες του έργου.

Διαγράμματα:


Υδραυλική μηκοτομή της γραμμής λυμάτων, στην οποία θα σημειώνονται
οι στάθμες υγρού για όλες τις φάσεις λειτουργίας, καθώς επίσης και οι
στάθμες των δομικών κατασκευών,



Διάγραμμα ροής με τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των μονάδων
επεξεργασίας,

Σχέδια μονάδων:
Σε κατάλληλη κλίμακα (1:50, 1:100 ή 1:200), που θα περιλαμβάνουν κατόψεις
και τομές όλων των επιμέρους προσφερομένων μονάδων, με τον
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εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Στα σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες
διαστάσεις και στάθμες.

4.

ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο Τόμος 3 θα περιέχει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός
που θα ενσωματωθεί στο έργο θα είναι μονοσήμαντα καθορισμένος και σαφής.
Ο Τόμος αυτός θα χωριστεί σε κεφάλαια κάθε ένα από τα οποία θα αντιστοιχεί στα στάδια
επεξεργασίας.
Στην αρχή κάθε κεφαλαίου και για κάθε Φυσικό Μέρος, θα υπάρχει Πίνακας με τον κύριο και
βοηθητικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί. Στη συνέχεια τα κεφάλαια θα χωρίζονται σε
αντίστοιχα υποκεφάλαια, με συνεχή αρίθμηση, κάθε ένα από τα οποία θα αφορά
συγκεκριμένο μηχάνημα ή εξοπλισμό του Φυσικού Μέρους. Η διάρθρωση κάθε
υποκεφαλαίου για κάθε μηχάνημα ή εξοπλισμό του Φυσικού Μέρους θα είναι η παρακάτω:
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Συνοπτική περιγραφή του μηχανήματος και της λειτουργίας του
Τεχνικό φυλλάδιο
Επιπλέον θα υποβληθούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης του εξοπλισμού και ειδικότερα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Αντλίες:

-

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο

-

Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής λειτουργίας
για κάθε επιμέρους εφαρμογή

Φυσητήρες:

-

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο

-

Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής λειτουργίας
για κάθε επιμέρους εφαρμογή

Σίτα:

-

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο

-

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).

-

Φύλλο εγγυήσεων του προμηθευτή, το οποίο θα αναφέρεται σε
παροχετευτικότητα.

Σύστημα μεμβρανών

-

Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο

-

Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο
προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).
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-

Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την απόδοση του
συστήματος για την συγκεκριμένη εφαρμογή.

-

Εγγύηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επιπλέον θα υποβληθούν:
(1)

Μηχανολογική Μελέτη και υπολογισμοί διαστασιολόγησης του κύριου εξοπλισμού
περιλαμβανομένων και των συστημάτων μετρήσεων για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της λειτουργίας (Instrumentation) των εγκαταστάσεων

Ηλεκτρολογική Μελέτη με υπολογισμούς και σχέδια του συνόλου των πινάκων διανομής
Μελέτη εξωτερικού φωτισμού
Γεωτεχνική μελέτη θεμελιώσεων των δομικών κατασκευών, βελτίωσης εδαφών,
αντιστηρίξεων κτλ. σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ. ΔΜΕΟ/δ/0/1759 (ΦΕΚ
1221/30.11.1998) και το Άρθρο ΓΜΕ.2 του Ν.3316/2005.
Οριστική στατική μελέτη και μελέτη θεμελιώσεων των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με το
ΠΔ.696/74.
Οριστική μελέτη όλων των βοηθητικών δικτύων (ύδρευση, στραγγίδια, όμβρια, κτλ.)
Τεχνικές Εκθέσεις που περιλαμβάνουν:
Λεπτομερή περιγραφή, όλων των επιμέρους μονάδων, των έργων πολιτικού
μηχανικού, των βοηθητικών δικτύων και των κτιριακών έργων

-

Τεχνικά χαρακτηριστικά του Η/Μ εξοπλισμού, που θα εγκατασταθεί στο έργο

Σχέδια γενικής διάταξης, σχέδια κατόψεων και τομών κατάλληλης κλίμακας για όλες τις
μονάδες επεξεργασίας και κτιριακά έργα, σχέδια όψεων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις,
οριζοντιογραφίες για τους πάσης φύσεως αγωγούς και σωληνώσεις και τις πάσης
φύσεως καλωδιώσεις, μηκοτομές αγωγών, υδραυλική μηκοτομή, καθώς επίσης και τα
λειτουργικά διαγράμματα διαδικασιών και οργάνων (P&I).
Η παραπάνω περιγραφή του αντικειμένου της Μελέτης Εφαρμογής είναι ενδεικτική και όχι
περιοριστική. Βασικός στόχος της Μελέτης θα είναι η επίλυση όλων των τεχνικών,
κατασκευαστικών και λειτουργικών θεμάτων του Έργου και η έγκριση από την Υπηρεσία
ολόκληρου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Έργου, προκειμένου ο Ανάδοχος να
ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες παραγγελίας του εξοπλισμού στα εργοστάσια
παραγωγής του.

3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΑνάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία τις παρακάτω πληροφορίες του κύριου εξοπλισμού,
που θα εγκατασταθεί στο Έργο:


Κατασκευαστής και τύπος



Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές κατασκευής



Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών



Υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία



Χαρακτηριστικά μεγέθη και διαστάσεις

116



Τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας (installationandoperationmanual), εφόσον
διαθέτει τέτοια ο κατασκευαστής



Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου



Τεχνικά φυλλάδια (brochures) του κατασκευαστή του μηχανήματος



Πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρούσες προδιαγραφές.

4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει τα ακριβή σχέδια εφαρμογής, βάσει των οποίων θα
κατασκευαστεί το Έργο καθώς και υπολογισμούς και επεξηγηματικά κείμενα των σχεδίων,
όπου αυτό απαιτείται.
Μετά την έγκριση των παραπάνω σχεδίων και κειμένων από την Υπηρεσία, η τελευταία θα
σφραγίζει τα σχέδια και κείμενα με σφραγίδα που θα φέρει την ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και την ημερομηνία έγκρισης και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα.
Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να υποβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα
κατασκευής των επιμέρους μονάδων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Επισημαίνεται ότι η έναρξη κατασκευής κάθε επιμέρους
τμήματος του έργου, προϋποθέτει την έγκριση της αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής για το
τμήμα αυτό. Για τον σκοπό αυτό η αντίστοιχη τμηματική μελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών.
Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει ενδεικτικά, χωρίς να περιορίζεται, τα εξής:
(1)

Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρμογής των κτιριακών έργων, σύμφωνα με το ΠΔ.696/74 με
όλα τα σχέδια λεπτομερειών

Μελέτη και σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων
Μελέτη εφαρμογής δομικών έργων (στατική μελέτη), σύμφωνα με το ΠΔ.696/74 με όλα τα
σχέδια λεπτομερειών
Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας
Λειτουργικά διαγράμματα ροής (P&I) για όλες τις επιμέρους μονάδες και εγκαταστάσεις, στα
οποία θα φαίνεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα όργανα μέτρησης.
Τα σχέδια πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου του εξοπλισμού (κύριου και βοηθητικού),
των σωληνώσεων (υλικό αγωγού, μέγεθος, ρευστό που διακινείται), εξαρτημάτων
σωληνογραμμών, οργάνων μέτρησης και ελέγχου και αυτοματισμών. Για κάθε
κατηγορία ομοειδούς εξοπλισμού, θα χρησιμοποιείται ενιαίος συμβολισμός (κωδικός)
με αύξουσα αρίθμηση.
Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή λειτουργίας κάθε επιμέρους μονάδας με πλήρη
αντιστοίχηση των κωδικών του P&I. Η έκθεση θα συνοδεύεται (όπου απαιτείται) με
λογικά διαγράμματα ελέγχου (controlloops)
Λεπτομερή σχέδια κατασκευής και ανέγερσης για το σύνολο του εξοπλισμού. Ενδεικτικά:
 Λεπτομερή σχέδια, διαγράμματα, πίνακες κτλ. για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού
που ενσωματώνεται στο Έργο.
 Λεπτομερή σχέδια εγκατάστασης και οδηγίες συναρμολόγησης του Η/Μ εξοπλισμού
 Σχέδια θεμελίωσης του Η/Μ εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται.
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 Ορθομετρικά σχέδια όλων των σωληνογραμμών. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει
παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες στήριξης καθώς επίσης και διέλευσης των
σωληνώσεων από τα δομικά έργα.
 Σχέδια λεπτομερειών για τις πάσης φύσεως εσοχές και ανοίγματα από σκυρόδεμα,
που απαιτούνται για την στήριξη, αγκύρωση ή διέλευση του Η/Μ εξοπλισμού.
 Σχέδια εγκατάστασης των οργάνων μετά σχετικών υλικών στήριξης / τοποθέτησης
 Λεπτομερή ηλεκτρολογικά σχέδια των καλωδιώσεων ισχύος, αυτοματισμών και
σημάνσεων: μονογραμμικά πινάκων, σχέδια όδευσης καλωδίων
 Πρόγραμμα δοκιμών για τον έλεγχο αυτοτελών μονάδων, σύμφωνα με το Άρθρο 9.1,
παρ.(4) της Συγγραφής Υποχρεώσεων
Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη περιγραφή όλων των
προγραμμάτων Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη. Οι λεπτομέρειες εισαγωγής
δεδομένων και εκτύπωσης αποτελεσμάτων θα παρουσιάζονται κατά τρόπο εύκολα
αντιληπτό. Τα εγχειρίδια προγραμμάτων και όλες οι οδηγίες για τη χρήση τους πρέπει να
διατίθενται στην Υπηρεσία όταν τα ζητήσει.
Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αποδείξει ότι ένα πρόγραμμα είναι πλήρως
δοκιμασμένο ή σε περιπτώσεις που η Υπηρεσία το θεωρήσει αναγκαίο, ο Ανάδοχος θα
προβεί στις δοκιμές που θα απαιτήσει η Υπηρεσία με σκοπό να εξακριβωθεί η ορθότητα,
πληρότητα και ακρίβεια του προγράμματος.

3.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει πλήρη υδραυλική μελέτη για τις μέσες και
μέγιστες παροχές των έργων, για όλα τα σενάρια λειτουργίας που προβλέπει η
υγειονολογική μελέτη και για όλα τα σενάρια παράκαμψης. Η υδραυλική μελέτη θα
περιλαμβάνει διαγράμματα ροής και υδραυλικές μηκοτομές για την επεξεργασία των λυμάτων
και την επεξεργασία ιλύος. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί πρέπει να συνοδεύονται με έκθεση, στην
οποία θα παρουσιάζονται με σαφήνεια οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και οι υποθέσεις
που έγιναν.
Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν την παροχή αιχμής για Έκτακτες Συνθήκες (μία
μονάδα από κάθε συστοιχία ομοειδών μονάδων εκτός λειτουργίας) και Κανονικές Συνθήκες
λειτουργίας, καθώς επίσης και για την παροχή σχεδιασμού (χειμώνα και καλοκαίρι).
Οι γραμμικές απώλειες σε αγωγούς θα υπολογιστούν με χρήση του τύπου Colebrook-White,
με τιμές τραχύτητας (kS), του παρακάτω Πίνακα. Οι γραμμικές απώλειες σε διώρυγες θα
υπολογισθούν με εφαρμογή του τύπου Colebrook-White, λαμβάνοντας τιμή τραχύτητας (kS=
3,0mm) ή του τύπου Manning λαμβάνοντας τιμή "n" = 0,014.
Υλικό
Χαλυβδοσωλήνες
Ελατός χυτοσίδηρος
Πλαστικοί σωλήνες (HDPE, PVC κτλ.)

kS [mm]
1,50
1,50
0,30

Οι τοπικές απώλειες για εισόδους, εξόδους, καμπύλες, ταυ, εξαρτήματα (δικλείδες,
αντεπίστροφα κτλ.) θα εκτιμηθούν με εφαρμογή των κατάλληλων συντελεστών από την
βιβλιογραφία.
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Στους υπερχειλιστές πρέπει να εξασφαλίζεται αερισμός της φλέβας υπερχείλισης: Η διαφορά
μεταξύ της ανώτερης στάθμης λυμάτων κατάντη του υπερχειλιστή και της στέψης του
υπερχειλιστή θα πρέπει να μεγαλύτερη από 0,10m στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του
έργου και 0,05m στις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας.

4.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλει τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνει:


Αναλυτικούς υπολογισμούς για το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού



Σχέδια κατόψεων και τομών με πλήρεις διαστάσεις που απεικονίζουν λεπτομερώς τον
κύριο και βοηθητικό εξοπλισμό.



Πίνακας Η/Μ εξοπλισμού με την εγκατεστημένη και απορροφούμενη ισχύ για κάθε
τμήμα του έργου.



Διαστασιολόγηση καλωδίων ισχύος και συσκευών προστασίας (πτώσεις τάσης,
βραχυκυκλώματα, επιλεκτικότητα)



Διαστασιολόγηση πίνακα Μ.Τ., μετασχηματιστών, Η/Ζ (όπου έχει εφαρμογή)



Σχέδια γενικών διατάξεων με όδευση καλωδίων (ισχύος, data, τηλεφωνικών κτλ.) τομές
χανδάκων, φρεάτια διέλευσης, εξωτερικό φωτισμό, σύστημα γείωσης, αντικεραυνική
προστασία.



Μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, όπου θα απεικονίζονται ο κύριος εξοπλισμός
κάθε γραμμής με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του (στοιχεία διακοπτών, μήκη και
διατομές καλωδίων, εντάσεις ρευμάτων, συντελεστές απομείωσης καλωδίων, ισχύς
φορτίων,
συντελεστές
ισχύος,
πτώσεις
τάσης,
αναμενόμενες
στάθμες
βραχυκυκλώματος κτλ.)



Υπολογισμοί βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού (αντικεραυνική προστασία κτλ.)



Δομή, διάταξη, τεχνική περιγραφή και περιγραφή λειτουργίας του συστήματος
αυτοματισμού και ελέγχου.



Διαστασιολόγηση των θυρών εισόδων / εξόδων του αυτοματισμού για κάθε τοπική
μονάδα ελέγχου.



Πίνακας οργάνων που εγκαθίστανται στο έργο με πληροφορίες όπως τον τύπο, τη
θέση εγκατάστασης, τον κατασκευαστή, το εύρος μέτρησης, τις ρυθμίσιμες
παραμέτρους κτλ.



Σχηματικά διαγράμματα με συστατικές λεπτομέρειες των κυκλωμάτων (εκκινητές,
επιλογικοί διακόπτες, όργανα κτλ.) με επεξηγήσεις των χρησιμοποιούμενων
συμβόλων.



Φωτοτεχνικοί υπολογισμοί εσωτερικών χώρων εμβαδού μεγαλύτερου από 10m και
φωτοτεχνικοί υπολογισμοί εξωτερικού χώρου.
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Διαστασιολόγηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων (εσωτερικός φωτισμός, υδραυλικές
εγκαταστάσεις, θερμομόνωση, ηχομόνωση κτλ.).



Σχέδια κατόψεων κτιρίων όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις.

5.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση
αρχιτεκτονική μελέτη για όλα τις κτιριακές κατασκευές, καθώς και μελέτη του περιβάλλοντος
χώρου.
Η αρχιτεκτονική μελέτη για κάθε κτίριο θα περιλαμβάνει σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών,
κατασκευαστικών λεπτομερειών, τεχνική περιγραφή επεξηγηματική και συμπληρωματική των
σχεδίων της μελέτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές οικοδομικών κτιριακών μελετών του
Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89.
Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης θα λάβει υπόψη και τους παρακάτω ειδικούς
κανονισμούς και αποφάσεις για κτιριακά έργα:


τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και λοιπών νομοθετικών
διαταγμάτων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν τα
έργα μονάδων επεξεργασίας



τον κανονισμό θερμομόνωσης



τις ισχύουσες διατάξεις για την πυροπροστασία και λοιπών



τις τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και λόγω γειτνίασης με
αγωγούς υψηλής τάσης ΔΕΗ κτλ.

6.
6.1

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει γεωτεχνική μελέτη, η οποία θα συμπεριλάβει,
χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, τα ακόλουθα:


Μελέτη θεμελίωσης για όλες τις κατασκευές, τους τοίχους αντιστήριξης κτλ.



Μελέτη αντιστηρίξεως παρειών ορυγμάτων κτλ., εφόσον απαιτείται.



Μελέτη ευστάθειας πρανών, ορυγμάτων, αναχωμάτων κτλ., εφόσον απαιτείται.

Ο Ανάδοχος θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα γεωλογικά ή/και γεωτεχνικά στοιχεία και θα
συλλέξει κάθε πρόσθετο γεωτεχνικό στοιχείο ή πληροφορία για την περιοχή των έργων, θα
προβεί σε δική του αξιολόγηση αυτών για την εκτίμηση των παραμέτρων της γεωτεχνικής
μελέτης και θα εκτελέσει πρόσθετες έρευνες εφόσον απαιτηθούν. Τυχόν πρόσθετες
γεωτεχνικές έρευνες τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Υπηρεσία θεωρεί αναγκαίες για τον
καθορισμό της φύσης και των συνθηκών εδάφους στο επιθυμητό επίπεδο λεπτομέρειας, θα
εκτελεσθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.
Η γεωτεχνική έρευνα που ενδεχομένως εκτελέσει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει έρευνα
υπαίθρου με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, επιτόπου δοκιμές, πενετρομετρήσεις και
εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής σε είδος και ποσότητα που θα
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καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της γεωτεχνικής μελέτης του έργου. Η εκτέλεση της
γεωτεχνικής έρευνας θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι προδιαγραφές
της γεωτεχνικής έρευνας είναι οι ακόλουθες:


Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες
Ε101-83 (ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β’).



Τεχνικές Προδιαγραφές
955/31.12.86 τεύχος Β).



Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής Ε102-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85
τεύχος Β).



Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής Ε105-86 (ΦΕΚ
955/31.12.86 τεύχος Β).



Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής Ε103-84 (ΦΕΚ
70/8.2.85 τεύχος Β).



Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέματα που δεν καλύπτονται από τις
ισχύουσες Ελληνικές (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, κλπ.).



Η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης των κατασκευών της ΕΕΛ θα περιλαμβάνει τα
αναφερόμενα στο Άρθρο ΓΜΕ.2.3 του Ν.3316/2005 της Υ.Α. ΔΜΕΟ /δ/0/1257 (ΦΕΚ
1162/22.8.2005) και θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές :



Τεχνικές Προδιαγραφές της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/0/1257



Ευρωκώδικας EN 1997-1: Γεωτεχνικός σχεδιασμός – Γενικοί κανόνες



Εθνικό Προσάρτημα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1



Ευρωκώδικας EN 1998-5: Αντισεισμικός
αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα



Εθνικό Προσάρτημα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-5



Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000, όπως αυτός αναθεωρήθηκε με την
Κ.Υ.Α Δ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Ε.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003.



Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000)



Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.2.04.



Παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.



Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέματα που δεν καλύπτονται από τις
ισχύουσες Ελληνικές (ΕΝ, DIN, BS, κλπ.).

6.2

επί

τόπου

δοκιμών

εδαφομηχανικής

Σχεδιασμός

–

Ε106-86

Θεμελιώσεις,

(ΦΕΚ

φορείς

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη θεμελίωσης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 7 και 8 και
συμπληρωματικά με τα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 και με τον Ελληνικό Κανονισμό
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Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000) και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ
2000) και σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
των γεωτεχνικών ερευνών που του διατέθηκαν από τον ΚτΕ και τυχόν συμπληρωματικές
έρευνες τις οποίες θα εκτελέσει ο Ανάδοχος.
Στη μελέτη θεμελίωσης των επί μέρους κατασκευών θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης και ενίσχυσης του εδάφους ανάλογα με τις απαιτήσεις της
κατασκευής και τις συνθήκες θεμελίωσης, όπως βάθος, εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά,
στάθμη υδροφόρου ορίζοντα κλπ. Επίσης θα περιλαμβάνεται έλεγχος υδραυλικής θραύσης
του εδάφους και έλεγχος αντιμετώπισης άνωσης της κατασκευής και πλήρης
διαστασιολόγηση έργων αντιστήριξης (μόνιμης ή προσωρινής), πιθανής ενίσχυσης πρανών
εκσκαφής (πχ. ηλώσεις) ή/και βελτίωσης του εδάφους (π.χ. χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα
στραγγιστήρια, καταβιβασμός υπογείου υδάτων κτλ.) με αναφορά στις παραδοχές
υπολογισμού και στον τρόπο ανάλυσης.
Τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να τεκμηριώνονται από μελέτη του Αναδόχου που θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή της μελέτης θεμελίωσης δεν θα είναι οριστική
αλλά θα υπόκειται σε επανεξέταση-αναπροσαρμογή με βάση τα δεδομένα που πιθανόν να
προκύψουν μετά τις επί μέρους εκσκαφές. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά τις
εκσκαφές να προβεί σε έλεγχο και επαλήθευση των παραδοχών της μελέτης και να υποβάλει
έκθεση προς έγκριση στην Υπηρεσία, η οποία είτε επαληθεύει ή τροποποιεί τη μελέτη
θεμελίωσης.
Οι καθιζήσεις των θεμελιώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mm σχετικά με τη
γύρω περιοχή και τις γειτονικές κατασκευές. Οι διαφορικές καθιζήσεις δεν θα πρέπει να
δημιουργούν γωνιακή παραμόρφωση μεταξύ δύο σημείων της ίδιας κατασκευής που αρχικά
ήταν οριζόντια, περισσότερο από 1 προς 500. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος
γωνιακής παραμόρφωσης, ο οποίος θα υπερβαίνει το προβλεπόμενο, θα ληφθεί πρόνοια,
ώστε η παραμόρφωση αυτή να μην επηρεάζει τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός της
δεξαμενής.
Κατά τη θεμελίωση γειτονικών κατασκευών θα πρέπει η χαμηλότερη γειτονική θεμελίωση ή
πρανές να βρίσκεται εκτός της γραμμής που χαράσσεται με γωνία 40° ως προς την οριζόντιο
από την αιχμή της βάσης της υψηλότερης γειτονικής θεμελίωσης, αλλιώς πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης.
Σε περίπτωση που από τα εδαφοτεχνικά στοιχεία ανακύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής
βαθιάς θεμελίωσης με φρεατοπασσάλους, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην εκπόνηση της
σχετικής μελέτης.
Επίσης σε περίπτωση θεμελίωσης σε κεκλιμένο έδαφος θα εκτελούνται αναλύσεις
ευστάθειας του φυσικού πρανούς υπό το φορτίο των μονάδων για διάφορες συνθήκες
φόρτισης.

6.3

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Ο Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη αντιστηρίξεων σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 7 και 8 και
συμπληρωματικά με τις οδηγίες ΕΑΒ, τα DIN 1054, 4084, 4085, 4123, 4125 και 4126, τον
Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000) και τον Ελληνικό Αντισεισμικό
Κανονισμό (ΕΑΚ 2000).
Η μελέτη τοίχων αντιστήριξης, διαφραγμάτων, πασσαλότοιχων και λοιπών υπόγειων
κατασκευών θα πρέπει να λάβει υπόψη την ευστάθεια έναντι της ανατροπής, την ολίσθηση
κατά μήκος της βάσης, την τοπική αστοχία σε διάτμηση στη βάση και την συνολική ευστάθεια
έναντι αστοχίας σε διάτμηση σε μεγαλύτερο βάθος.
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Η μελέτη όλων των τοίχων αντιστήριξης θα πρέπει να συμπεριλάβει και σεισμικά φορτία,
σύμφωνα με την παρ. 5.3 του ΕΑΚ2000. Για τους τοίχους που διαθέτουν δυνατότητα
μετακινήσεως ή/και παραμορφώσεως θα χρησιμοποιηθούν αναλύσεις βασισμένες στη
μέθοδο Mononobe-Okabe που προδιαγράφεται στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό, παρ.
Δ και τροποποιήσεις, για τον καθορισμό των δυναμικών πλευρικών ωθήσεων.
Αμέσως πίσω από τους τοίχους αντιστήριξης το υλικό επίχωσης πρέπει να είναι ελεύθερα
στραγγιζόμενο, και κατάλληλα μέτρα αποστράγγισης πρέπει να προβλέπονται, ώστε να μην
αναπτύσσονται υδροστατικές πιέσεις.

7.
7.1

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της δομοστατικής μελέτης για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος
περιλαμβάνει την εκπόνηση πλήρων υπολογισμών και την διαστασιολόγηση των φερόντων
οργανισμών, για όλες τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.
Στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνονται κτίρια, ανοικτές ή κλειστές
δεξαμενές με ορθογωνική ή κυκλική κάτοψη, αντλιοστάσια και φρεάτια, κανάλια και οχετοί για
την μεταφορά των λυμάτων από και προς τις δεξαμενές καθώς και οχετοί εξυπηρέτησης των
δικτύων υποδομής. Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2)
κατηγορίες κατασκευών:
(1)

(2)

Κατηγορία 1: Περιλαμβάνει κατασκευές χωρίς απαιτήσεις υδατοστεγανότητας
και χωρίς εκτεταμένη έκθεση σε δυσμενείς παράγοντες (ουσίες) που
ενδεχομένως υπάρχουν στο έδαφος. Αυτές είναι οι κατασκευές, οι οποίες δεν
υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή/και σε ωθήσεις γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή
την κατηγορία ανήκουν:

-

Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως
ενδεικτικά το Κτίριο Διοίκησης, το Κτίριο Υποσταθμού, τα κτίρια
εξυπηρέτησης κτλ.

-

Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και
δεξαμενών που δεν είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε
ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λειτουργιών
που στεγάζουν.

Κατηγορία 2: Περιλαμβάνει κατασκευές με απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και
με εκτεταμένη έκθεση σε δυσμενείς παράγοντες (ουσίες) που ενδεχομένως
υπάρχουν στο έδαφος. Αυτές είναι οι κατασκευές που υπόκεινται σε
υδροστατική πίεση ή/και σε ωθήσεις γαιών, δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και
έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:

-

δεξαμενές.

-

υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων

-

τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή
της προεπεξεργασίας

-

Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και
δεξαμενών που ενώ δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε
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ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λειτουργιών
που στεγάζουν.

-

Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές
τάφροι, Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κλπ.

7.2
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη των έργων για όλες τις κατηγορίες κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει
σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς, όπως ισχύουν σύμφωνα με την πιο πρόσφατη
αναθεώρησή τους:

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις σχεδιασμού»

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς»

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα» και
ειδικότερα το Μέρος 3: «Κατασκευές που συγκρατούν υγρά.»

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 - Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός φορέων από χάλυβα»

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασμός»

-

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 - Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός σχεδιασμός» και ειδικότερα το Μέρος
4: «Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί».

-

ΕΛΟΤ EN 206-1 Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και
συμμόρφωση

Συμπληρωματικά, θα ληφθούν υπόψη και οι εκάστοτε ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί:

-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 2000

-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Α.Κ.) 2000

-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ειδικά για τις κατασκευές της κατηγορίας 2 μπορεί να ληφθεί συμβουλευτικά υπόψη και ο
Κανονισμός BS 8007 «Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα για την αποθήκευση
υγρών».
Πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής και άλλου διεθνούς κανονισμού
σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω, μετά από την σύμφωνη γνώμη της
Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι όλοι οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί, θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας και της περιοχής, ως προς το κλίμα, την σεισμικότητα
κτλ. και να μην έρχονται σε αντίθεση με θεσμοθετημένες διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας.

7.3

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Για την μελέτη και κατασκευή των μονάδων θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά,
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 206-1:
Σκυρόδεμα

7.3.1


Σκυρόδεμα καθαριότητας:



Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων,
ρύσεων και εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων
τάφρων κτλ.:





C 8/10 τουλάχιστον

C 16/20 τουλάχιστον

Οπλισμένο σκυρόδεμα:

-

κατασκευές κατηγορίας 1:

C 20/25 τουλάχιστον

-

κατασκευές κατηγορίας 2:

C 25/30 τουλάχιστον

-

για τις περισσότερο εκτεθειμένες
παράγοντες, σύμφωνα με το ΕΝ 206-1:

σε

δυσμενείς
C 30/37 τουλάχιστον

Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα:
C 25/30 και όχι μικρότερη από
την κατηγορία κατασκευής της μονάδας.

Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1.
Στην περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία
κατασκευής από την υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα
σκυροδέματος στο σύνολο του φορέα.

7.3.2

Χάλυβας οπλισμού

Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα
είναι ποιότητας Β500C.

7.4

ΦΟΡΤΙΑ

Γενικά όλες οι κατασκευές και τα επιμέρους τμήματα αυτών θα μελετηθούν έτσι ώστε να
δύνανται να παραλάβουν με ασφάλεια το σύνολο των φορτίων από το ίδιο βάρος τους, τα
μόνιμα και κινητά φορτία, τις ωθήσεις γαιών, τα φορτία από τις θερμοκρασιακές μεταβολές,
τα δυναμικά φορτία που μπορεί να υπάρχουν από τον εξοπλισμό, τις τυχηματικές και
σεισμικές δράσεις, καθώς και κάθε άλλη φόρτιση η οποία ενδεχομένως ασκηθεί σε αυτά με
τον δυσμενέστερο κάθε φορά συνδυασμό φορτίσεων.
Κατά τη μελέτη θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω φορτία. Ο Ανάδοχος πρέπει να
επαληθεύσει ότι αυτά τα φορτία είναι κατάλληλα για τη μελέτη και πρέπει να χρησιμοποιήσει
δυσμενέστερα φορτία εάν θεωρήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε τμήμα των
Έργων, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία.
Ειδικά βάρη

-

Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος:

25,00 ΚN/m3

-

Ειδικό βάρος άοπλου σκυροδέματος:

24,00 ΚN/m3
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-

Ειδικό βάρος γαιών:

σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα που θα εκπονηθεί.

-

Ειδικό βάρος κορεσμένων γαιών:

σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα που θα εκπονηθεί.

-

Ειδικό βάρος νερού:

10,00 ΚN/m3

-

Ειδικό βάρος λυμάτων:

10,50 ΚN/m3

-

Ειδικό βάρος αφυδατωμένης ιλύος:

11,00 ΚN/m3

-

Δρομικές οπτοπλινθοδομές:

2,10 ΚN/m2

-

Μπατικές οπτοπλινθοδομές:

3,60 ΚN/m

2

Φορτία επικαλύψεων

-

Επικάλυψη δαπέδων κτιριακών έργων:

2,00 ΚN/m2

-

Επικάλυψη πλακών οροφών χωρίς πρόσβαση:

1,50 ΚN/m

-

Επικάλυψη πλακών οροφών με πρόσβαση:

3,00 ΚN/m2

2

Κινητά φορτία
Δάπεδα κτιρίων

-

3,50 ΚN/m2

-

Γενικά

-

Χώροι ειδικής χρήσης (Αποθήκες, εργαστήρια κτλ):

κατά περίπτωση

Δάπεδα χώρων λειτουργίας (κατασκευές κατηγορίας 2 και
όσες από την κατηγορία 1 έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό):

10,00ΚN/m

-

Γέφυρες και λοιποί διάδρομοι δεξαμενών:

5,00 ΚN/m2

-

Πρόβολοι κτιρίων:

5,00 kN/m2

-

Πλάκες οροφών χωρίς πρόσβαση:

1,50 ΚN/m2

-

Πλάκες οροφών με πρόσβαση:

2,50 ΚN/m

-

Κινητό επί του επιχώματος:
ή ανάλογα με την χρήση / κυκλοφορία του επιχώματος.

-

Κινητό επί καλυμμάτων από GRP:

-

2

2

10,00 ΚN/m2
0,70 ΚN/m2

Φορτία Εξοπλισμού και γερανογεφυρών
Για κάθε εγκατεστημένο αλλά και μελλοντικό εξοπλισμό θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα
στατικά και δυναμικά φορτία που θα ορίζονται από τον προμηθευτή. Στους αντίστοιχους
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υπολογισμούς θα επισυνάπτεται και η αντίστοιχη αλληλογραφία που θα επιβεβαιώνει τα
φορτία αυτά.Γενικότερα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-3 - Ευρωκώδικας 1
– Μέρος 3 «Δράσεις ασκούμενες από γερανούς και εξοπλισμό».

Υδροστατικές πιέσεις
Οι υδροστατικές πιέσεις θα εξετάζονται για την ανώτατη στάθμη λειτουργίας του υγρού μέσα
στην δεξαμενή. Η υδροστατική φόρτιση θα πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατόν πιστότερα
την πραγματική υδραυλική λειτουργία της μονάδας. Θα φορτίζονται δηλαδή, ανεξάρτητα ή
και ταυτόχρονα μεταξύ τους, τμήματα της μονάδας που κατά την πραγματική της λειτουργία,
μπορεί να είναι άδειο το ένα και γεμάτο το άλλο ή αντίστοιχα υποχρεωτικά ταυτόχρονα
γεμάτα ή άδεια. Αυτό ισχύει ομοίως και στην περίπτωση πολλαπλών δεξαμενών, με
περισσότερα του ενός υδραυλικώς ανεξάρτητα διαμερίσματα, όπου θα εξετασθούν όλες οι
πιθανές περιπτώσεις φόρτισης άδειων και γεμάτων διαμερισμάτων.
Ακόμη θα εξετάζεται και η περίπτωση υπέρβασης της στάθμης λειτουργίας μέχρι τη στέψη
των περιμετρικών τοιχωμάτων. Η φόρτιση αυτή θεωρείται τυχηματική και συνεπώς δεν
συμμετέχει στον έλεγχο ρηγμάτωσης, αλλά μόνο στην οριακή κατάσταση αστοχίας από
τυχηματικές δράσεις.
Ωθήσεις γαιών
Οι ωθήσεις γαιών επιτρέπεται να θεωρούνται ενεργητικές όταν ασκούνται σε τοιχώματα
ανοικτών δεξαμενών, ενώ όταν ασκούνται σε τοιχώματα κλειστών ή κυκλικών δεξαμενών θα
θεωρούνται ουδέτερες. Για τον προσδιορισμό των ωθήσεων γαιών εφαρμόζεται η κλασσική
θεωρία του Coulomb.
Τα εδαφικά χαρακτηριστικά, που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη είναι αυτά που θα
προκύψουν από την γεωτεχνική μελέτη στην οποία θα ορίζονται, ανά μονάδα χωριστά, όλοι
οι απαιτούμενοι δείκτες για την εκπόνηση της μελέτης.
Στον υπολογισμό των ωθήσεων λαμβάνεται γενικά κινητό φορτίο κυκλοφορίας επί της
2
ελεύθερης επιφανείας του επιχώματος κατ’ελάχιστον 10 ΚN/m ή ανάλογα με την χρήση /
κυκλοφορία του επιχώματος.
Φορτίσεις λόγω άνωσης
Όλες οι κατασκευές θα μελετηθούν λαμβάνοντας υπ’ όψη τις φορτίσεις από την άνωση του
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, εάν αυτός βρίσκεται πάνω από την στάθμη έδρασης τους. Οι
έλεγχοι σε άνωση θα γίνονται με κενές τις δεξαμενές και ο συντελεστής ασφαλείας θα είναι ο
οριζόμενος στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 και στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1997, για την Οριακή Κατάσταση
Αστοχίας σε Άνωση (UPL).
Φορτίσεις από θερμοκρασιακές μεταβολές
Τα θερμοκρασιακά μεγέθη, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εντατικών
μεγεθών παρουσιάζονται στο παρακάτω Πίνακα. Οι θερμοκρασιακές φορτίσεις εξετάζονται
για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για κενή-πλήρη και επιχωμένη - ανεπίχωτη δεξαμενή
(βλ. Πίνακα).
Πίνακας: Θερμοκρασιακές τιμές
ατμοσφαιρικός αέρας

Χειμώνας [0C]
2

Καλοκαίρι [0C]
37
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λύματα
έδαφος

15
10

25
15

Πίνακας: Θερμοκρασιακές μεταβολές – περίπτωση ανοικτής δεξαμενής
Χειμώνας
Καλοκαίρι
Συνδυασμός
εξωτερική εσωτερικ
εξωτερική εσωτερικ
ΔΤ
παρειά
ή παρειά
παρειά
ή παρειά
Κενή - ανεπίχωτη
Τοιχώματα
2
2
0
37
37
Πλάκα πυθμένα
10
2
-8
15
37
Πλήρης - ανεπίχωτη
Τοιχώματα
2
5
+13
37
25
Πλάκα πυθμένα
10
15
+5
15
25
Κενή - επιχωμένη
Τοιχώματα
10
2
-8
15
37
Πλάκα πυθμένα
10
2
-8
15
37
Πλήρης - επιχωμένη
Τοιχώματα
10
5
+5
15
25
Πλάκα πυθμένα
10
15
+5
15
25

ΔΤ
0
+22
-12
+10
+22
+22
+10
+10

Όπου υπάρχουν ειδικές θερμοκρασιακές συνθήκες, λόγω της λειτουργίας των δεξαμενών,
όπως για παράδειγμα θα ήταν στην περίπτωση των θερμαινόμενων χωνευτών ιλύος, θα
εφαρμόζονται αναθεωρημένες τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία της υγειονολογικής μελέτης.
Επίσης, θα ληφθεί υπόψη και η επίδραση της απ’ ευθείας έκθεσης στον ήλιο, ως τυχηματική
φόρτιση, θεωρώντας θερμοκρασία της εκτεθειμένης παρειάς 600C.
Στην περίπτωση κλειστών δεξαμενών, με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, θα γίνεται
εκτίμηση της θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της
μονάδας (υπόγεια – υπέργεια, ύπαρξη θερμομόνωσης κτλ.).
Όλα τα παραπάνω διέπονται σε κάθε περίπτωση από τα οριζόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-5
«Θερμοκρασιακές Δράσεις».
Ανεμοπίεση
Ισχύουν τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-4 «Δράσεις Ανέμου».
Χιόνι
Ισχύουν τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-3 «Δράσεις Χιονιού».
Σεισμικές φορτίσεις
Η εκτίμηση των σεισμικών φορτίσεων για όλες τις κατασκευές γίνεται με βάση τον
Ευρωκώδικα 8 και συμπληρωματικά με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Ε.Α.Κ.).
Σύμφωνα με τους ΕΑΚ / Ε.C 8 το έργο θα κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας, από όπου θα προκύπτουν τα δεδομένα που θα ληφθούν υπόψη για τον
υπολογισμό των σεισμικών δράσεων και τα οποία είναι τα παρακάτω:


Περιοχή σεισμικότητας:

θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς
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Κατηγορία εδάφους:

θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς



Σπουδαιότητα έργων:

(Σ3) γ1 = 1,15 (ΦΕΚ 270 – 16/03/2010)



Σεισμική επιτάχυνση εδάφους:



Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς κτιρίων:



Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς δεξαμενών:



Συντελεστής επιρροής του εδάφους:

θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς



Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης:

θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς



Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης “ζ”:



Χαρακτηριστική περίοδος ΤΒ:

θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς



Χαρακτηριστική περίοδος ΤC:

θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς



Συντελεστής συνδυασμού δράσεων γενικά

θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς
q = 1,50-3,50
q = 1,00,

5%

ψ2 = 0,30

Δυναμικές ωθήσεις γαιών
Οι δυναμικές ωθήσεις γαιών θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5 - Παράρτημα
Ε. Η ανωτέρω μεθοδολογία αντιστοιχεί στα έως τώρα ισχύοντα του Ε.Α.Κ κεφάλαιο 5.3 και
στο παράρτημα Δ. Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:


ανοικτές δεξαμενές, όπου σύμφωνα με τη §. 5.6 οι στατικές ωθήσεις γαιών θεωρούνται
ενεργητικές. Οι συνολικές στατικές και δυναμικές ωθήσεις γαιών υπολογίζονται
σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε4.



κλειστές ή κυκλικές δεξαμενές, όπου σύμφωνα με τη § 5.6 οι στατικές ωθήσεις γαιών
θεωρούνται ουδέτερες. Οι πρόσθετες ωθήσεις γαιών λόγω σεισμού υπολογίζονται
σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε9.



Για την περίπτωση εδαφών εντός υδροφόρου ορίζοντα, θα λαμβάνεται φόρτιση των
τοίχων τόσον από τις δυναμικές ωθήσεις γαιών, υπολογιζόμενες σύμφωνα με τα
παραπάνω και βάσει του ειδικού βάρους του κορεσμένου εδάφους υπό άνωση, όσον
και από τις πρόσθετες υδροδυναμικές πιέσεις από το νερό του υδροφόρου ορίζοντα
σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε7, που αντιστοιχεί στα έως τώρα
ισχύοντα του Ε.Α.Κ, παρ. 5.3.γ.

Τα κινητά φορτία στην ελεύθερη επιφάνεια του επιχώματος θα λαμβάνονται μειωμένα κατά
70% (ψ=0,30).
Υδροδυναμικές πιέσεις
Οι σεισμικές φορτίσεις από το περιεχόμενο υγρό των δεξαμενών υπολογίζονται σύμφωνα με
τον EC8 – Τμήμα 4, Παράρτημα A2. Κατά τον υπολογισμό των σεισμικών δυνάμεων
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λαμβάνεται υπόψη τόσο η οριζόντια συνιστώσα του σεισμού (ως προς δύο κάθετες μεταξύ
τους διευθύνσεις), όσον και η κατακόρυφη συνιστώσα.
Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, εξετάζονται οι ωστικές δυναμικές πιέσεις των
περιεχομένων υγρών που συμπαρασύρονται από την κίνηση των τοιχωμάτων, καθώς και οι
πιέσεις ¨εκ μεταφοράς¨, που δημιουργούνται από τις ταλαντώσεις της ελεύθερης επιφάνειας
του υγρού.
Δυναμικά φορτία προσαρτημάτων
Για κάθε μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό θα εξετάζονται τα πρόσθετα σεισμικά φορτία που
προκαλούνται σύμφωνα με τα παραπάνω και θα ελέγχονται τόσο οι ίδιοι εξοπλισμοί όσο και
οι φορείς της κατασκευής που τους στηρίζουν.

7.5

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τον υπολογισμό της έντασης των φερόντων στοιχείων των κατασκευών εξετάζονται
διάφορες περιπτώσεις και συνδυασμοί φορτίσεων έτσι ώστε να προκύπτουν τα
δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη.
Οι συνδυασμοί καθώς και οι συντελεστές φορτίσεων ακολουθούν τα οριζόμενα στον
Ευρωκώδικα 0 καθώς και στον Ευρωκώδικα 8.
Κατά την δράση των υδροστατικών πιέσεων γίνεται η θεώρηση ότι η δεξαμενή μπορεί να
είναι ανεπίχωτη, γεγονός που συμβαίνει κατά την δοκιμή στεγανότητας. Επίσης σε δεξαμενές
με υδραυλικώς ανεξάρτητα διαμερίσματα εξετάζονται όλοι οι συνδυασμοί κενών ή γεμάτων
γειτονικών διαμερισμάτων.
Γενικά οι δυσμενέστερες δράσεις σχεδιασμού Sd προκύπτουν από τους παρακάτω
συνδυασμούς, όπου το σύμβολο (+) δηλώνει συνυπολογισμό των δράσεων μόνο στην
περίπτωση που δίνουν δυσμενή αποτελέσματα:


Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ)

1.1 Συνδυασμός βασικών δράσεων :

Sd=1,35G+1,50Q+1,50ψιQi

1.2 Συνδυασμός με Σεισμό +Χ :

Sd= G+Εx+0,30Ey+0,30Ez+ψιQi

1.3 Συνδυασμός με Σεισμό +Y :

Sd= G+0,30Εx+Ey+0,30Ez+ψιQi

1.4 Συνδυασμός με Σεισμό +Z :

Sd= G+0,30Εx+0,30Ey+Ez+ψιQi

1.5 Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού):



Οριακή

Sd=G+F+ψιQi

κατάσταση

λειτουργικότητας (ΟΚΛ)
2.1 Συνδυασμός φορτίου λειτουργίας :

Ss=G+Q+ψιQi , όπου:
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-

G:
σύνολο μονίμων ή και μακροχρόνιων δράσεων (Ίδιο βάρος,
πρόσθετα μόνιμα, ωθήσεις γαιών και ωθήσεις υγρών)

-

Q:

μεταβλητές δράσεις (ωφέλιμα φορτία, άνεμος, χιόνι, θερμοκρασίες)

-

Ε:

σεισμικές δράσεις

-

F:
εκτός σεισμού τυχηματικές
δεξαμενών, απευθείας έκθεση στον ήλιο)

-

ψi:

δράσεις

(π.χ.

υπερπλήρωση

μειωτικός συντελεστής συνδυασμού

Οι συντελεστές ασφαλείας των αντοχών του σκυροδέματος γc και του χάλυβα γs για τις
εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις υλικών που λαμβάνονται κατά την διαστασιολόγηση των
κρισίμων διατομών είναι κατά περίπτωση οι παρακάτω:

-

-

Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ)

-

βασικός συνδυασμός και συνδυασμοί με σεισμό :
γs=1,15

γc=1,50

-

συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού) :
γs=1,00

γc=1,30

Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ)

-

βασικός συνδυασμός :
γs=1,00

γc=1,00

Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών θα γίνεται με τη χρήση Η/Υ και ειδικών
προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (γραμμικά και
επιφανειακά στοιχεία). Είναι δυνατή η χρήση διαφόρων δοκιμασμένων προγραμμάτων της
αγοράς ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης.
7.6

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ

Για τα έργα της κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να ξεπερνά τα οριζόμενα στον
Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, §7.3.1. Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα
στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, §7.3.1.
Στους συνδυασμούς δράσεων για τον έλεγχο σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας δεν
συμμετέχουν οι τυχηματικές φορτίσεις, όπως η υπερπλήρωση των δεξαμενών, η απευθείας
έκθεση στον ήλιο καθώς και οι σεισμικές δράσεις.

7.7

ΑΡΜΟΙ

Για την μείωση των αυτεντατικών καταστάσεων από θερμοκρασιακές μεταβολές τηρούνται τα
οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3 και συμπληρωματικά στο BS.8007 βάσει των
οποίων γίνεται κατάλληλη επιλογή θέσης και είδους αρμού (μερικής ή ολικής συστολής,
διαστολής) στις κατασκευές της κατηγορίας 2. Σε κάθε περίπτωση, στους στατικούς
υπολογισμούς θα φαίνεται ο προσδιορισμός του απαιτούμενου ελάχιστου οπλισμού έναντι
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ρηγμάτωσης, όπως αυτός ενδεχομένως επηρεάζεται από το πλήθος, την διάταξη και τον
τύπο των επιλεγμένων αρμών.

7.8

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

Κατασκευές Κατηγορίας 1:

-

Στοιχεία θεμελίωσης:

-

Δοκοί, υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων: 30mm

-

Πλάκες, τοίχοι ανωδομής κτιρίων:

cnom = cmin + Δc = 50 mm

(35mm
σε
παραθαλάσσιο
περιβάλλον ή με
απαιτήσεις πυρασφάλειας)
25 mm
(35
mm
σε
περιβάλλον ή
πυρασφάλειας)

παραθαλάσσιο
με απαιτήσεις

Κατασκευές Κατηγορίας 2:

-

Τοίχοι, πλάκες θεμελίων σε επαφή με έδαφος:

-

Τοίχοι, πλάκες θεμελίων σε επαφή με υγρό: 40 mm

-

Δοκοί, υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων: 30 mm

cnom = cmin + Δc = 50 mm

(35 mm σε παραθαλάσσιο
περιβάλλον ή με απαιτήσεις
πυρασφάλειας)

-

Πλάκες, τοίχοι ανωδομής κτιρίων:

25 mm
(35 mm σε παραθαλάσσιο
περιβάλλον ή με απαιτήσεις
πυρασφάλειας)

7.9
7.9.1

ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Πρότυπα

Η μελέτη των χαλύβδινων κατασκευών θα γίνει, για όλες τις φάσεις της μελέτης, σύμφωνα
με:


Ευρωκώδικα 0 (EN1990), Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών.



Ευρωκώδικα 1 (EN1991), δράσεις στις φέρουσες κατασκευές. Όταν απαιτούνται
αυξημένες δράσεις σχεδιασμού π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες λειτουργίας μηχανών,
στατικά και δυναμικά φορτία του εξοπλισμού καθώς και τα φορτία του μελλοντικού
εξοπλισμού, γερανογέφυρες, τότε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτές, τόσο στο σύνολο της
κατασκευής όσο και σε μεμονωμένα στοιχεία της.



Ευρωκώδικα 3 (EN1993), Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα.
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Ευρωκώδικα 4 (EN1994), Σύμμικτες κατασκευές.



Ευρωκώδικα 8 (EN1998), Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών.



Ε.Α.Κ. 2000



Tους Βρετανικούς κανονισμούς (BS), όπου αυτοί είναι σαφέστεροι ή καλύπτουν κενά
των ισχυόντων Ελληνικών.



Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι σύμφωνες με το EN 1011.

7.9.2

Μέθοδος Μελέτης

Η μελέτη της κατασκευής πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη ύπαρξης ευστάθειας, τόσο της
συνολικής κατασκευής, όσον και των μεμονωμένων στοιχείων της, σε όλες τις φάσεις της
ανέγερσης. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται προσωρινές ενισχύσεις, πρέπει σχεδιασθούν
λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις φορτίσεις που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν κατά την
φάση της ανέγερσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που οφείλονται στον εξοπλισμό
ανέγερσης και στην λειτουργία του. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να εμφαίνονται στα σχέδια
μαζί με τις κατάλληλες οδηγίες για τη φάση κατά την οποία πρέπει να αφαιρεθούν.
Στέγες Κτιρίων
Οι μεταλλικές στέγες κτιρίων θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να δρουν στατικά ως δίσκοι. Αυτό
επιτυγχάνεται με τοποθέτηση επαρκών οριζόντιων αντιανέμιων συνδέσμων. Το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση, όπου η στέγη προβλέπεται να κατασκευασθεί με συνδυασμό
μεταλλικής κατασκευής και σκυροδέματος απλά εδραζόμενου.
Βέλη Κάμψης
Κατά τον έλεγχο των βελών κάμψης μιας κατασκευής, θα λαμβάνονται οι πλέον δυσμενείς
συνδυασμοί και διατάξεις φορτίων και δεν πρέπει να υπερβούν τα όρια που καθορίζονται
από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Το βέλος κάμψης μιας κατασκευής ή μέρους αυτής θα περιορίζεται, έτσι ώστε να μην
ελαττωθεί η αντοχή και η λειτουργικότητα αυτής ή των περιεχομένων της, να μην είναι
αντιαισθητική, να μη δημιουργεί ζημίες στο φινίρισμα ή οχλήσεις στους εργαζομένους.
Προστασία Σιδηρών κατασκευών
Πρέπει να προβλεφθεί αντισκωριακή προστασία όλων των μεταλλικών μελών, ανάλογη με
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η παρακάτω
αντιδιαβρωτική προστασία:


Αμμοβολή κατά Sa 21/2



Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm



Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ



Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm
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7.9.3

Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm

Παραδοτέα μελέτης

Η Οριστική Μελέτη θα περιλαμβάνει Τεύχος στατικών υπολογισμών με τεχνική περιγραφή
των στατικών υπολογισμών, στο οποίο θα παρουσιάζεται ο καθορισμός των φορέων, με
αναφορά στις παραδοχές και στα αποτελέσματα, ώστε να είναι εύκολη η εποπτεία της
επάρκειας όλων των στατικών μεταλλικών μελών του φορέα που έχουν επιλεγεί σαν
διατομές. Επίσης θα γίνουν έλεγχοι λυγισμού, έλεγχοι παραμορφώσεων και έλεγχοι
θεμελίωσης με αναφορά στη γεωτεχνική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι έλεγχοι, που
απαιτούνται, ώστε ο φορέας να είναι στατικά επαρκής χωρίς να πρέπει να γίνουν ουσιώδεις
αλλαγές στην επόμενη φάση της μελέτης.
Σχέδια γενικών διατάξεων με κύριους και δευτερεύοντες άξονες, ακριβείς διαστάσεις.
Όλες οι κατόψεις, τομές, διαστάσεις και σημειώσεις, που απαιτούνται, για την πλήρη
περιγραφή του φορέα, με μόνη την αναφορά των μεταλλικών διατομών, που έχουν επιλεγεί
καθώς και πλήρης παρουσίαση ξυλοτύπων της θεμελίωσης.
Τεχνική περιγραφή με γενικές αναφορές στον εναρμονισμό του φορέα σε αντιστοιχία με τη
χρήση του, προτάσεις επίλυσης δυσχερειών κατά την ανέγερση και γενικά ότι είναι
απαραίτητο, συμπληρωματικά, για την πληρότητα της περιγραφής του φορέα.
Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει Τεύχος στατικών υπολογισμών με τεχνική
περιγραφή στατικών υπολογισμών, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα εντατικά μεγέθη που
λαμβάνονται για του ελέγχους όλων των κόμβων, με αναφορά στις παραδοχές και στα
αποτελέσματα, ώστε να είναι εύκολη η εποπτεία της επάρκειας όλων των διαφορετικών
κόμβων του φορέα. Επίσης η μελέτη θεμελίωσης με πλήρεις ελέγχους αγκυρώσεων και
οπλισμών.
Όλες οι κατόψεις, τομές, διαστάσεις και σημειώσεις, που απαιτούνται, για την πλήρη
περιγραφή των διαφορετικών κόμβων του φορέα, με αναφορά στους τρόπους σύνδεσης
(πάχη συγκολλήσεων, διάταξη οπών, ποιότητα και διατομή κοχλίων) και γενικά ότι είναι
απαραίτητο, για την πλήρη περιγραφή της θέσης και της κατασκευής όλων των διαφορετικών
κόμβων της κατασκευής. Λεπτομέρειες οπλισμών και ξυλότυποι θεμελίωσης.
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6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους όρους, με βάση
τους οποίους θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο το παρόν έργο το οποίο περιγράφεται στην
Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
κατασκευής

δημοσίων

έργων

(ΓΣΥ)

που

εγκρίθηκε

με

την

Α.67

(αρ.

ΓΓΔ/257/679/Φ4/11.3.1974) εγκύκλιο απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως
αυτή ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων που ισχύουν
σήμερα σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που
ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες κλπ. που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και με
τις έγγραφες οδηγίες της.
Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί εκτέλεσης
Δημοσίων Έργων που ισχύει σήμερα. Αναλυτικά εφαρμόζονται:
• Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕE και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016),
• Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α/11.4.2012).
Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
υπόλοιπα τεύχη της μελέτης των όρων Δημοπράτησης.
Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει:
-

Την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και θα
ενσωματώνει το σύνολο των απαιτήσεων του εξοπλισμού, ο οποίος θα ενσωματωθεί
στο έργο.

-

Την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

-

Την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού.

-

Τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

-

Τη δοκιμαστική λειτουργία για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
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Άρθρο 2ο - Συμβατικά Στοιχεία Έργου
Συμβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο ειδικό άρθρο της
διακήρυξης και ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας, στην περίπτωση που εμφανίζεται
ασυμφωνία όρων μεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:
1. το Συμφωνητικό, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας
προς την οποία θα είναι σύμφωνη,
2. η Διακήρυξη Δημοπρασίας,
3. η Οικονομική Προσφορά,
4. το Τιμολόγιο Μελέτης,
5. η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και η Γενική Συγγραφή
Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.),
6. οι Τεχνικές Προδιαγραφές,
7. η Τεχνική Περιγραφή,
8. ο Προϋπολογισμός Μελέτης,
9. οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και
οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,
10. το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο,
επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
1. τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 4412/2016,
2. οι Ευρωκώδικες,
3. οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
4. οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ή του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή
του τ.Υ.Δ.Ε.), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.),
5. οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο.
Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία και τεύχη, κατά την
εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύμβαση κατασκευής του έργου όπως θα υπογραφεί
μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς την οποία θα είναι σύμφωνη.

136

Ο ανάδοχος πριν την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό
και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να
ζητήσει έγγραφα έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα
να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με
τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.
ο

Άρθρο 3 - Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
Kατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καταθέτει, προς τον Κύριο του Έργου
εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. Η παραπάνω εγγύηση
θα παραμείνει αμείωτη, καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης και θα αποδοθεί μετά την
οριστική παραλαβή του έργου.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχονται κατά εφαρμογή του άρθρου 72,
παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016 από πιστωτικά ιδρύματα που προσδιορίζονται στην
παρακάτω παράγραφο. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του πιστωτικού
ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη
– μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Άρθρο 4ο – Γλώσσα της σύμβασης
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα
έγγραφα, η αλληλογραφία κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν
κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και
υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.
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Άρθρο 5ο – Μελέτες του Έργου
5.1. Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία κατά τη δημοπράτηση του έργου

(1)

Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν
στον Ανάδοχο:


Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων



Οριστική μελέτη με τίτλο: «Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης
Λαχιανών – Υδραυλική έργα νέας υδρομάστευσης, επεξεργασίας του νερού
της και της διασύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν
από έρευνες ή και μελέτες που έχουν γίνει ή ακόμη και με αναζητήσεις /
συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισμούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ.,
που έχουν εκπονήσει σχετικές μελέτες ή έρευνες στην περιοχή του έργου.

5.2. Εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων
εμπεριέχεται ανοιγμένα στις τιμές της προσφοράς

(1)

(Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει την Μελέτη Εφαρμογής για το σύνολο
των έργων που θα κατασκευάσει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μελετών, ο
οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας

(2)

Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις μελέτες και έρευνες,
που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. Στην κατηγορία αυτή
εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:


αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους και των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων και δικτύων,



σύνταξη και ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος, αδειοδοτήσεις, κτλ.



σύνταξη και ενημέρωση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας, ΣΑΥ και ΦΑΥ,



εκπόνηση

Μελετών

Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

για

λατομεία,

δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν,


εκπόνηση μελετών και σύνταξη σχεδίων σήμανσης και ασφάλισης των
προσωρινών

ρυθμίσεων

της

κυκλοφορίας

κατά

τη

διάρκεια

της

κατασκευής, κτλ.
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(3)

Οι ως άνω μελέτες ή/ και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις από Ομάδα Μελετών, που θα διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Η
υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία,
για την αρμόδια έγκριση, που θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην παρούσα ΣΥ.

(4)

Υπενθυμίζεται ότι τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της
κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’
αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις.

(5)

Το σύνολο των δαπανών για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και
ερευνών θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

5.3. Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις μελετών του Αναδόχου

(1)

Για την εκπόνηση και υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο παρόν
Άρθρο, ο Ανάδοχος πέρα από το γενικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μελετών και
ερευνών, συνδυασμένο με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, το οποίο θα
υποβάλει για έγκριση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Οι υποβολές των
μελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα μελετών του έργου.

(2)

Οι εγκρίσεις των υποβαλλομένων μελετών και αποτελεσμάτων ερευνών θα
γίνονται, υπό την προϋπόθεση επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, μετά
από έλεγχο, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή τους,
λαμβάνοντας υπόψη και τον διατιθέμενο, από το χρονικό προγραμματισμό του
έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης μελέτης ή έρευνας, η
μελέτη ή η έρευνα θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα εκκινεί
από τη συμπλήρωση ή διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος
συμπλήρωσης ή διόρθωσης και επανελέγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία
καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των μελετών ή/και ερευνών.

(3)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο μερικών ή και
του συνόλου των μελετών ή/και ερευνών του Αναδόχου, με ή χωρίς τη
σύμπραξη

Συμβούλων.

Αν

κατά

τη

διαδικασία

ελέγχου

προκύψουν

αμφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισμών ή των
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εφαρμοζόμενων υπολογιστικών μεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει
πρόσθετους υπολογισμούς ή/και ελέγχους με την εφαρμογή άλλων συναφών
υπολογιστικών μεθόδων.
(4)

Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία καταρχήν ηλεκτρονικά και στη
συνέχεια σε τρία (3) αντίτυπα. Η διάρθρωση και τα περιεχόμενα των μελετών
θα ανταποκρίνεται στα αναφερόμενα στο ΠΔ.696/74 και στο παράρτημα του
παρόντος. Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο μια (1)
θεωρημένη σειρά.

5.4. Αλληλουχία μελετών και κατασκευών

(1)

Ουδεμία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί η
αντίστοιχη μελέτη Εφαρμογής. Τούτο αφορά και τα ενδιάμεσα στάδια
κατασκευής των προσωρινών ή των μόνιμων έργων.

(2)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραμματίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του
δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των
μελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις.

(3)

Η έγκριση των μελετών ή/και ερευνών (υπολογισμών, σχεδίων, κτλ.) από την
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν
από τη σύμβαση.

(4)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άμεσης κατασκευαστικής
επέμβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήματος, ο όρος της παρ. 5.4 (1)
μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να μην εφαρμόζεται. Όμως και
τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν.

5.5. Γλώσσα μελετών / ερευνών / σχεδίων
Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές μελέτης και οι υπολογισμοί θα είναι
στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές μόνο για φύλλα
υπολογισμών από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από μετάφραση υπόμνημα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας. Τα τεχνικά
φυλλάδια (brochures) επιθυμητό είναι να είναι στην Ελληνική γλώσσα, αλλά μπορεί να
είναι στη γλώσσα που εκδίδονται, κατά προτίμηση στην Αγγλική.
Άρθρο 6ο – Άδειες και Εγκρίσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και
δαπάνες του, των κάθε είδους αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που
προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλού και που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις
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για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία.
Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών
δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις
αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης.
Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις
απαιτούμενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας
διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη
έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον συνδράμει,
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i.

Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή
αυτή ή όχι.

ii.

Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας.

Στην περίπτωση που για τη θέση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας σε λειτουργία
απαιτείται η έκδοση αδειών λειτουργίας από αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά η
Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Βιομηχανίας,

ο Πάροχος Ηλεκτρικής

Ενέργειας κτλ., ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα σχέδια και
μελέτες και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην προκύψει
καμία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 7ο – Παροχή και μέριμνα των τευχών
(1) Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα
φυλάσσονται με μέριμνά της. Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της
σύμβασης, θα χορηγηθούν μία σειρά θεωρημένων αντιγράφων των συμβατικών
τευχών. Ο Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα
αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με μέριμνα και δαπάνες του.
(2) Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, καταμετρητικά και
επιμετρητικά στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή
του Αναδόχου και θα φυλάσσονται με μέριμνά του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων με μέριμνα και
δαπάνες του, όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.
(3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον
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αντίγραφο των συμβατικών τευχών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των
μελετών που ο ίδιος συνέταξε, καθώς και της αλληλογραφίας του έργου. Η
Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες ή κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές
υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιμες.
(4) Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα
ή ελάττωμα τεχνικής φύσης σε οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που
προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη μέρος θα
ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος σχετικά.

Άρθρο 8ο – Καθυστέρηση στη χορήγηση στοιχείων ή οδηγιών
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε
διαφαίνεται περίπτωση καθυστέρησης ή, με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης
των εργασιών, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο, οδηγία κτλ. που
βρίσκεται στο αρχείο, δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν
Συμβούλους της μέσα σε εύλογη διορία. Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει
λεπτομέρειες του περιεχομένου του απαιτούμενου σχεδίου, οδηγίας κτλ.,
λεπτομερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της
διορίας που αυτό θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και
λεπτομέρειες της φύσης και της έκτασης των προβλημάτων που τυχόν θα
δημιουργηθούν εάν το ζητούμενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα.
(2)

Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήμερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω
αιτηθέντος εγγράφου, οδηγίας κτλ. και ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγμένα
καθυστέρηση ή αυξημένο κόστος κατά την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων ως άμεσο αποτέλεσμα της υπόψη υπερημερίας της Υπηρεσίας,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και
θα δικαιούται σύμφωνα με το Άρθρο 17.1 της παρούσας:

i.

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση παράτασης των προθεσμιών,
εφόσον παραβιαστεί ή υπάρχει κίνδυνος παραβίασης τμηματικής ή
συνολικής προθεσμίας του έργου (κατά το Άρθρο 8.2 της παρούσας) και

ii.

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν
αποζημίωσης μόνο για τις θετικές του ζημίες.
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Άρθρο 9ο – Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον ΚτΕ
(1) Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά
δικαιώματα

των

εγγράφων,

σχεδίων,

μελετών,

λογισμικού,

εφαρμογών

λογισμικού κτλ, που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του με δική του
δαπάνη.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι

παραχωρεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον ΚτΕ και τους νομίμους
εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωμα της χρήσης των υπόψη
εγγράφων, σχεδίων, μελετών, λογισμικού, εφαρμογών

λογισμικού

κτλ.,

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ.
αυτών, καθώς και του δικαιώματος χρήσης των υπόψη τροποποιημένων ή/και
βελτιωμένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της
ωφέλιμης ή της πραγματικής ζωής του έργου.
(2) Η κυριότητα των προγραμμάτων Η/Υ και λογισμικού εμπορίου που τυχόν θα
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραμένει σε αυτόν, όμως ο ΚτΕ έχει το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί χωρίς καμία επιβάρυνση και χωρίς κανένα
περιορισμό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύμβασης.
(3) Εάν τα παραπάνω έγγραφα, σχέδια, μελέτες, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ
κτλ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία και τον ΚτΕ κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη
τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση και διαχείρισή τους.

Άρθρο 10ο – Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώματα δημιουργού (copyright) και τα πνευματικά δικαιώματα
των Τεχνικών Προδιαγραφών, των τεχνικών ή άλλων μελετών, των εγχειριδίων
ποιότητας, των σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασμό του. Ο
Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα, με μέριμνα και δαπάνη του, να χρησιμοποιήσει και να
παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύμβασης. Τα υπόψη
έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιμοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε
τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων του, παρά
μόνο για τις ανάγκες του έργου και με την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
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Άρθρο 11ο – Εμπιστευτικότητα

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που
θα του ζητηθούν εκάστοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά
(κοστολογικά κτλ.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει
τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

(2)

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει
προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και
διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και
πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια
του ΚτΕ.

Άρθρο 12ο – Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

(1)

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου
να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, οι οποίες πρέπει να
μετατοπιστούν από τους κυρίους των.

(2)

Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος,
υποχρεούται όμως να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω
εργασιών, χωρίς να δικαιούται

εξ

αιτίας

αυτού

του

λόγου

ιδιαίτερη

αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται
στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, Παρά μόνον της από τον Νόμο
παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία
των αρμοδίων ΟΚΩ, να αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάμενους, στην
περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι
εμπλέκονται με το έργο. Η επαλήθευση και συμπλήρωση των στοιχείων αυτών
αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης
υποχρεούται στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς
(ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν αγωγούς ή καλώδια στις
θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισμό
τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη μετέπειτα
προστασία των προς αποφυγή ζημιών, η αποκατάσταση ή η αποζημίωση των
οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Άρθρο 13ο – Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος
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(1)

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο
εργολαβικό

αντάλλαγμα

επαρκεί

για

την

κάλυψη

των

κάθε

φύσης

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση.
(2)

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν
συνεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις
συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους, καθώς και
τους χρόνους που απαιτούνται:
i

για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων,
που τυχόν θα εισάγουν από το εξωτερικό.

ii.

για τις εγκρίσεις μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες
έκδοσης των κάθε φύσης αδειών.

ο

Άρθρο 14 - Προθεσμίες
(1)

Η συνολική προθεσμία περάτωσης κατασκευής όλου του έργου, εξοπλισμένου και
έτοιμου προς αποδοτική λειτουργία, λήγει σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης του έργου και περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) μήνες για
την κατασκευή του συνόλου του έργου και έξι (6) μήνες δοκιμαστική λειτουργία. Η
συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται επομένως σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.
Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται οι χρόνοι για την:
 εκτέλεση των αναγκαίων, τοπογραφικών αποτυπώσεων και λοιπών ερευνών,
 εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής
 πλήρη κατασκευή των έργων
 θέση σε αποδοτική λειτουργία και την εκτέλεση των δοκιμών ολοκλήρωσης
 την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία
Η έναρξη των εργασιών από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν
των 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προτεραιότητα εκτέλεσης των
εργασιών κατά ολοκληρωμένα τμήματα θα καθορισθεί με την έγκριση του
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου.
Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για:


τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο,



τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ.
λατομεία) ή των δανείων υλικών για επιχώματα (π.χ. χείμαρροι, ορυχεία),
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τη σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
για το έργο και από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, που θα
βρίσκονται εν ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης υλικών,



την κατάσταση των οδών προσπέλασης των πηγών λήψης υλικών και των
συνθηκών για τη διάνοιξη νέων οδών,



τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή,



τη δυνατότητα εξεύρεσης προσωπικού, μηχανημάτων κλπ.

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 147, παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από
την υπογραφή της σύμβασης.
(2)

Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις
παρακάτω Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΠ) και τις Ενδεικτικές Τμηματικές
Προθεσμίες (ΤΠ). Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές
ημέρες από την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης.
i.

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα κατασκευής
του έργου.

ii.

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
Σύμβασης θα υποβληθεί το οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα
περιγράφονται

λεπτομερώς

τα

πλήρη

στοιχεία

των

στελεχών

και

οι

αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, που θα
περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
iii.

Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Πρόγραμμα
Υγιεινής και Ασφάλειας.

iv.

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.

v.

Όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει την Μελέτη Εφαρμογής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα.

vi.

Όχι αργότερα από 730 ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί η θέση σε αποδοτική λειτουργία, οι δοκιμές αποδοχής του
συνόλου του Έργου και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Προβλέπονται οι παρακάτω Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΤΠ).
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i.

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
Σύμβασης με τον Ανάδοχο παραδίδεται βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την
Υπηρεσία όλων των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με το έργο συνοδευόμενη
από αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται τα υπόψη στοιχεία και η
ημερομηνία παραλαβής τους.

ii.

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
Σύμβασης υποβάλλονται ή/και παραδίδονται:
-

πλήρως υλοποιημένη τοπογραφική αποτύπωση του φυσικού εδάφους,
των υπαρχουσών κατασκευών και των δικτύων στη περιοχή των έργων.

-

η αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και η γνωμάτευση θεμελίωσης των
επιμέρους κατασκευών.

-

οι

προβλεπόμενες

δηλώσεις

και

γνωστοποιήσεις

για

ανάθεση

καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας και
Γιατρού Ασφαλείας.
-

Οριστικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύμβασης
υπεβλήθη μόνον το COVER NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν
παρατηρήσεις) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 15 της παρούσας
και τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.

iii.

Όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να υποβληθούν οι πληροφορίες όλου του
κύριου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα.

iv.

Όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή
της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει την Μελέτη Εφαρμογής
για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα.

ο

Άρθρο 15 - Υπέρβαση Προθεσμίας – Ποινικές Ρήτρες
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ή των τυχόν
τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες
και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, δηλαδή για κάθε μέρα
υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό
ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής
συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό
(20%) της μέσης ημερησίας αξίας του έργου.
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Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης,
μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον
ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπαίτιας υπέρβασης ίση με το 1/10000 του συνολικού
ποσού της σύμβασης για αριθμό ημερών ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε μιας
προβλεπόμενης στη σύμβαση ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας.
Σε περίπτωση υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον
ανάδοχο ποινική ρήτρα ίσης με το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύμβασης για αριθμό
ημερών ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της κάθε μιας αποκλειστικής τμηματικής
προθεσμίας.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών
προθεσμιών (ενδεικτικών και αποκλειστικών) δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία
τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με
απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα
εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, με ή χωρίς υπερωρίες
καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση
από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε
αποζημιώσεως εκ μέρους του εργοδότη.
Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή κλπ. απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με
μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών.
Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται
με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο,
κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 16ο - Μελέτη των Συνθηκών Έργου
Με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου,
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής
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απόθεσης προϊόντων κατεδαφίσεων κ.λπ. τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και
αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ηλεκτρικού
ρεύματος, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, τους
φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη
διαμόρφωση και την κατάσταση του εδάφους, την ποιότητα και την ποσότητα των υλών που
μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ.
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο
εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε
τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε
συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει με σκοπό να συμμορφωθεί, τα
εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία το υ έργου, τα
οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την
βάση της σύμβασης.
Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά
τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη
συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση.
Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα
εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες,
ώστε να τις λάβει ο ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του.
Άρθρο 17ο - Χρονικός Προγραμματισμός Εργασιών
Με την υπογραφή της σύμβασης αρχίζουν όλες οι προθεσμίες του έργου (συνολική και
τμηματικές) σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα της
όλης κατασκευής του Έργου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προθεσμίες της παρούσας
ΣΥ.

Το

χρονοδιάγραμμα

συντάσσεται

με

βασική

επιδίωξη

το

συντονισμό

των

δραστηριοτήτων ώστε να αποδίδεται όσο είναι δυνατό, έργο ολοκληρωμένο κατά τμήματα
που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Έχει μορφή τετραγωνικού πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των
ποσοτήτων του έργου ανά εργασία και συνοδεύεται:
1. γραμμικό διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού (διάγραμμα Gantt) με ποσοτική
κατανομή των εργασιών ανά μήνα,
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2. έκθεση που αναλύει και αιτιολογεί τον προτεινόμενο προγραμματισμό και το μηχανικό
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα έχοντας τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις
προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα με τις
δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. Η
απόφαση για την έγκριση του προγράμματος εκδίδεται μέσα σε 10 μέρες, αφότου υποβληθεί από
τον ανάδοχο. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία
αυτή δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις,
το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το
Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 5 της Γενικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων, και μαζί με τον Πίνακα Τμηματικών Προθεσμιών αποτελούν συμβατικά
στοιχεία.
Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος
κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας
ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των συμβατικών τευχών. Για τον λόγο
αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής του
χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν
περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο
υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο.
Η έναρξη των εργασιών από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των
30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με
υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή των διοικητικών και παρεπομένων
χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα
του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 141, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των
εργασιών ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του
χρονοδιαγράμματος, να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα και να κάνει σχετικές αναφορές στις
εκθέσεις προόδου. Στην περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις να προτείνονται και να
υλοποιούνται ενέργειες, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία
αποπεράτωσης του όλου έργου. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς
και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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Η Υπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή, μαζί με τα
προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και
λοιπών επί μέρους έργων με ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε κτλ.), τα οποία είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής, σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις τoυ χρονοδιαγράμματος.
Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του
για την υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
γενικότερα για τη μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και τη μη συμμόρφωσή του προς
τις, σύμφωνα με τη σύμβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναφέρει έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία οποιοδήποτε
περιστατικό, το οποίο θα ήταν δυνατό να προκαλέσει καθυστέρηση ή να παρεμποδίσει την
αποπεράτωση του Έργου και να την ενημερώνει για τα μέτρα που παίρνει για θεραπεία ή
βελτίωση των αντίξοων συνθηκών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να
συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται με
λεπτομέρεια τα πλήρη στοιχεία των στελεχών, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων για την
εκτέλεση του έργου.
ο

Άρθρο 18 - Χρηματοδότηση και Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων – Προϋπολογισμός Έργου
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ Κρήτη 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη
Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», Δράση 6.b.4 – Υποδομές ορθολογικής διαχείρισης
υδατικών πόρων (πόσιμο νερό).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, περιλαμβανομένης της ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,06 % υπέρ της
Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών κλπ. H καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων
θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής απόδειξης πριν από την πληρωμή των
λογαριασμών, όπως ο Νόμος ορίζει.
O Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των
καθοριζομένων (με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας,
δώρων λόγω εορτών, αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας με
αποδοχές, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων εισφορών του
υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων (IKA κτλ).
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Διευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς τα καύσιμα και λιπαντικά,
που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση δημοσίων έργων.
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 10 του Ν. 4281 / 14, για τα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης
υπόχρεος για την απόδοση Φ.Π.Α. στο Δημόσιο καθίσταται ο λήπτης τιμολογίου, αντί του
Αναδόχου / Εργολήπτη, που εκδίδει το τιμολόγιο (αντιστροφή υποχρέωσης). Ως εκ τούτου τα
τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του Κυρίου του Έργου και δεν τίθεται Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασμούς επί των
εισαγομένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ.
Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 18%.
Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου να επιφέρει
μικροτροποποιήσεις στη μορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των
εργασιών, αν η αρτιότητα η/και λειτουργικότητα το επιβάλλουν χωρίς αλλαγή του σχεδίου
του έργου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Άρθρο 19ο - Περιεχόμενα Τιμών Μονάδας Τιμολογίου Έργου
Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες. Οι
τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού
οφέλους του Αναδόχου που ορίζεται δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), περιλαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και λειτουργία - συντήρηση των
έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την
επιφύλαξη

των

περί

αναθεώρησης τιμών

κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη

αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.
Περιλαμβάνουν τις παρακάτω δαπάνες:
• Τις δαπάνες, που περιγράφονται στα ενιαία τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης δημοσίων
έργων που εγκρίθηκαν με την με Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδομών (ΦΕΚ 1746/Β/19.05.2017).
• Τις δαπάνες για προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των κάθε φύσης υλικών,
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή
παραγωγής μέχρι να ενσωματωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και ρητά στο
κάθε αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου.
• Τις δαπάνες για την εκτέλεση με τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων εργασιών ή
ενός μέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται η εκτέλεσή
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τους με μηχανήματα ή σε περίπτωση που η χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για
καλύτερη εργασία.
• Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για λήψη στοιχείων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
κατασκευή του έργου, καταμέτρηση υλικών κλπ., διάταξη και εκτύπωση σε τρία (3) αντίτυπα
των τευχών των επιμετρητικών στοιχείων και υποβολή σε ψηφιακή μορφή (CD).
• Δαπάνη συμφωνητικού.
Επίσης στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου και στα γενικά έξοδα του αναδόχου
συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, που τον βαρύνουν αποκλειστικά:
• Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών για:
 περιοχές λήψης δανείων υλικών για χωματισμούς,
 περιοχές απόθεσης και μόρφωσης προϊόντων εκσκαφών ή καθαιρέσεων ή γενικά για
αποθήκευση υλικών,
 θέσεις εγκατάστασης μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά,
 προσπέλαση προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης – απόθεσης – αποθήκευσης
υλικών.
• Δαπάνες αποζημίωσης των οποιωνδήποτε πηγών υλικών από λατομεία κλπ. που θα
χρησιμοποιηθούν με έγκριση της υπηρεσίας και των οδών προσπέλασης σε αυτά που
ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Επισημαίνεται ότι ο κύριος του έργου δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για διενέργεια και
διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσής τους. Επίσης ο κύριος του έργου δεν
αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του αναδόχου για τυχόν
δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων και λοιπών
πηγών, είτε λόγω ανάγκης δημιουργίας εγκαταστάσεων για θραύση και αποθήκευση των
υλικών μακριά από την πηγή, είτε λόγω δυσχερειών στις μεταφορές από οποιαδήποτε αιτία.
• Δαπάνες κατασκευής – συντήρησης των οδών που απαιτούνται για προσπέλαση προς τις
πηγές λήψης υλικών, καθώς επίσης οι δαπάνες κατασκευής – συντήρησης των
προσπελάσεων και των παρακαμπτηρίων οδών, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών για την ανεμπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία. Όσον αφορά στις ήδη
υπάρχουσες οδούς ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι δεν επιτρέπεται να
κυκλοφορήσει οχήματα με βάρος μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο έχει υπολογιστεί η
αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών σε αυτό. Οπωσδήποτε,
εφόσον χρησιμοποιήσει τέτοιες οδούς (με τους παραπάνω περιορισμούς) οφείλει να τις
συντηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς αποζημίωση από τον κύριο του έργου.
Είναι προφανές ότι κατά την εκτέλεση του έργου, την παραγωγή και μεταφορά υλικών ο
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ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Ο κύριος του έργου δεν
αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων, για όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω.
• Πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά το στάδιο
εκτέλεσης των εργασιών λόγω της ταυτόχρονης εκμετάλλευσης κάποιων πηγών υλικών και
από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία καθώς επίσης από την ανάγκη
δημιουργίας και αποκάλυψης νέων πηγών υλικών , οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
• Δαπάνες των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται απαραίτητα από
διπλωματούχο Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό και αφορούν στην εφαρμογή των στοιχείων
της μελέτης για την κατασκευή του έργου γενικά και τις επιμετρήσεις (π.χ. χωροστάθμηση,
λήψη διατομών), όσες φορές αυτά απαιτούνται κατά τα διαδοχικά στάδια εκτέλεσης των
εργασιών, οπότε και πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα όλα τα απαραίτητα τεύχη
και σε ψηφιακή μορφή (CD).
• Δαπάνες προσωρινής σήμανσης, περίφραξης και φύλαξης του εργοταξίου σε όλη τη
διάρκεια κατασκευής του έργου.
• Δαπάνες για την εκκένωση και καθαρισμό των χρησιμοποιηθέντων εργοταξίων και χώρων
από κάθε είδους υλικά, μηχανήματα, προσωρινές εγκαταστάσεις μετά την ολοκλήρωση του
έργου. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην
εκκένωση των χώρων.
• Δαπάνες για τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από
τον Ανάδοχο.
Αναλυτικά το περιεχόμενο των τιμών μονάδας του Τιμολογίου περιγράφονται στους γενικούς
όρους του Τεύχους Τιμολόγιο Προσφοράς.

Άρθρο 20ο - Πιστοποίηση Εκτελεσμένων Εργασιών – Αναθεώρηση Τιμών
Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται με μέριμνα
και ευθύνη του αναδόχου και υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κάθε μήνα.
Κάθε λογαριασμός συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω άρθρο.
Κάθε λογαριασμός για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται από πίνακα
κατανομής εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/2016. Για την
αναθεώρηση τιμών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας.
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Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον δαπανών» για άλλες εργασίες του ίδιου έργου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016.
Για τις πιστοποιήσεις των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ισχύουν συμπληρωματικά τα
εξής :
Πληρώνεται τμηματικά 50% με την προσκόμιση του εξοπλισμού, 30% με την εγκατάσταση
και 20% μετά τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε όλα τα έργα ΕΣΠΑ προβλέπεται
δυνατότητα προκαταβολής έως 15 %.

ο

Άρθρο 21 - Διεύθυνση Έργου – Μηχανικός Εξοπλισμός και Μέσα
Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη του οργανογράμματος του εργοταξίου που προβλέπεται από το
άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν και τα παρακάτω :
• Είναι υποχρεωμένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, όργανα,
εργαλεία, μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο
οργανόγραμμα του έργου.
• Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευμένο προσωπικό που
απαιτείται για την εμπρόθεσμη κατασκευή του υπόψη έργου.
• Είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει διπλωματούχο Μηχανικό αναγνωρισμένης σχολής
ημεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω
μηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική πείρα για την κατασκευή του
έργου. Ο ανωτέρω μηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στη διάθεση της επίβλεψης, όλες τις
ημέρες και ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να μην αποδεχθεί τον
ανωτέρω μηχανικό εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις.
• Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, εργαστήρια,
γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα,
δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην
κατάληψη και διευθέτηση των εργοταξιακών χώρων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία, η
οποία θα εκ- δώσει και σχετική έγκριση. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ'
αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους
χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να
προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για απο ζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων
μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις
τιμές της προσφοράς του.
• Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περάτωσης
του έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη
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σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο
Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και
δαπάνη, θα διαρρυθμίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο (ους), που θα
περιλαμβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου,
όπως επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Όλες οι ως άνω
εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και τις τυχόν κατά
περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας.
• Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας. Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν,
κατασκευασθούν και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη
εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα έξοδα λειτουργίας και
συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και
είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.
• Αν παρ' όλα αυτά και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή τα
μηχανικά κ.λπ. μέσα που προσκομίσθηκαν στο έργο για εμπρόθεσμη περαίωση των
εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από την γραπτή
εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του κλπ. σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, τροποποιώντας ενδεχομένως το υποβληθέν από αυτόν
οργανόγραμμα εργοταξίου, που προβλέπεται από το άρθρο 8 της παρούσας και του άρθρου
145 του Ν. 4412/2016.
• Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω και αν η
Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.
• Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα περιλαμβάνεται και
διερμηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό του αναδόχου πρέπει να εφοδιασθεί με σχετική άδεια
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία μπορεί να βοηθήσει τον ανάδοχο στις
σχετικές διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται
αναλυτικότερα στους ειδικούς όρους της ΕΣΥ.

Άρθρο 22ο - Επιλογή Προσωπικού Αναδόχου
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 136 (Διοίκηση έργου – επίβλεψη), 137 (υπερημερία
κυρίου του έργου), 138 (Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου), 139 (Διεύθυνση του έργου από
την πλευρά του αναδόχου) και 140 (Υποχρεώσεις μελών κοινοπραξίας) του Ν. 4412/2016
σχετικά με το προσωπικό του αναδόχου επί τόπου του έργου, ισχύουν και οι όροι που
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, με τους οποίους ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
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να συμμορφωθεί κατά την σύνταξη και υποβολή του οργανογράμματος εργοταξίου που
προβλέπεται από το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον αντίκλητό
του, εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων εγγράφων σε αυτόν, μαζί με
έγγραφη αποδοχή του διοριζομένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του
καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.
Το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα
εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και
αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου. Όλα τα
στελέχη, τα οποία θα απασχοληθούν στο Έργο κατά την εκτέλεση του Έργου, θα
συμπεριληφθούν επωνύμως στο «Οργανόγραμμα Εργοταξίου» που θα συνταχθεί και θα
υποβληθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Το οργανόγραμμα θα
συνοδεύεται από τα Βιογραφικά Σημειώματα και από τα Πιστοποιητικά Εμπειρίας των
προαναφερόμενων στελεχών.
Το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα αναλάβει τα
καθήκοντά του ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου. Ο προϊστάμενος του
εργοταξιακού γραφείου ορίζεται από τον ανάδοχο και πρέπει να είναι διπλωματούχος
Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και πείρα σε υδραυλικά
έργα. Για την έγκριση του προτεινόμενου εκ μέρους του αναδόχου μηχανικού ο ανάδοχος
οφείλει να καταθέσει λεπτομερή πιστοποιητικά και στοιχεία, προκείμενου η Υπηρεσία να
εξετάσει τα προσόντα και την εμπειρία του. Η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της έχει
δυνατότητα να μην εγκρίνει τον προτεινόμενο μηχανικό, εφόσον κρίνει ότι αυτός δεν έχει τα
απαραίτητα προσόντα ή δεν είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση. Ο προϊστάμενος
του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την ελληνική
γλώσσα σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η συνεχής παρουσία τεχνικού διερμηνέα. Ο
προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το
συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση απουσίας του θα πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτης
μηχανικός με παρόμοια προσόντα, ο οποίος θα έχει εγκριθεί επίσης από την Υπηρεσία. Ο
προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση του αναδόχου σε όλα τα θέματα του
εργοταξίου συμπεριλαμβανόμενων της παραλαβής εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επιτόπου του έργου καθώς επίσης της υπογραφής κάθε
εγγράφου ή στοιχείου που προβλέπεται επιτόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις,
ημερολόγια κλπ.). Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την
έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη – εφαρμογή των
απαραίτητων μέτρων προστασίας – ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο καθώς επίσης και
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κάθε τρίτου. Για το λόγο αυτόν ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να
καταθέσει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του διορισμού του στη θέση
αυτή και τις ευθύνες του. Ομοίως και ο αναπληρωτής του.
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να
προληφθεί οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε
τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση
ομαλών συνθηκών και την προστασία προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς
χώρους ή γύρω από αυτούς.
Όλο το προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία δύναται κατά την
απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό οποιουδήποτε
από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το απομακρύνει και να το
αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση
της Υπηρεσίας.
Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του αναδόχου σε καμιά περίπτωση
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική
συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για
προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε
ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.
Η παρουσία του περιγραφόμενου στο παρόν άρθρο προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των
ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Κύριο του
Έργου σε εργασίες παρά- πλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση του,
ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν αναδόχους των έργων για την
τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν.
Ενδεικτικά, αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχημάτων / μηχανημάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθμιση της σειράς των εργασιών
του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισμού του ΚτΕ και της
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και
με τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που
τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου.
Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά μεταξύ του Αναδόχου και άλλων εργοληπτών, που
χρησιμοποιούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Κύριο του Έργου σε εργασίες
παραπλεύρων χώρων θα διευθετηθεί καταρχήν με την μεσολάβηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να
συμμορφωθεί με την απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σε περίπτωση που
διαφωνεί μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του, χωρίς η άσκηση αυτή να αναστείλει
την εκτέλεση του έργου.

ο

Άρθρο 23 - Ειδικές Υποχρεώσεις Αναδόχου για Υπερωριακές και Νυχτερινές
Εργασίες – Εργασία σε Αργίες και Εορτές
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και
εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε περίπτωση
εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.
Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τη
σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία.
Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή
εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να την
εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση.
Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται
απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού,
αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.
Αν ο ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα
αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.
Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού,
καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση
υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, για ηχορύπανση και
ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις
ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που
επιβαρύνουν ηχητικά την περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται τέτοια μέτρα, ώστε να
αποφεύγεται η ηχορύπανση.
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Άρθρο 24ο - Ειδικότερες Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τα διάφορα
έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας και σύμφωνα με τα σχέδια της Οριστικής Μελέτης της Υπηρεσίας καθώς και τα στοιχεία
της Μελέτης εφαρμογής, που θα εκπονήσει το ίδιος, θα υποβάλει και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι
διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση του διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει
όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει και τυχόν
συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά
σχέδια των έργων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή:
• να μεριμνήσει για την έκδοση τυχόν αδειών από Πολεοδομία ή Δήμο, εάν απαιτείται,
• να μεριμνήσει για τον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών εγκεκριμένων μελετών,
• να διαθέτει τα απαιτούμενα όργανα,
• να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του εργοταξίου (ικριώματα, συσκευασίες
κλπ.), μόλις τελειώσουν οι εργασίες.
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται ακόμα, άνευ ιδιαίτερης
αμοιβής, και η άμεση και απροφάσιστη συμμόρφωση του Αναδόχου:
i.

Στα πορίσματα ποιοτικού ελέγχου που τυχόν θα διενεργηθεί από ανεξάρτητο φορέα ή
Σύμβουλο του Δημοσίου, στα πλαίσια τήρησης των όρων χρηματοδότησης του έργου.

ii.

Στις υποδείξεις και οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής που συγχρηματοδοτεί το έργο και
επιβλέπει την τήρηση τον όρων συγχρηματοδότησης του έργου και ιδίως σε εκείνες
που αφορούν σε δράσεις και μέτρα δημοσιότητας.

Σε κατάλληλα σημεία, και σε εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του
έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις
περί δημοσιότητας των έργων.

Άρθρο 25ο – Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις
– τοπογραφικά διαγράμματα
(1)

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει πλήρη τοπογραφική αποτύπωση εκατέρωθεν του
άξονα του αγωγού και του γηπέδου, στο οποίο θα κατασκευαστεί η Εγκατάσταση
Επεξεργασίας, καθώς επίσης και των τυχόν υφισταμένων εγκαταστάσεων και
υπόγειων ή υπέργειων δικτύων στη περιοχή των έργων. Η τοπογραφική αποτύπωση
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θα συνδεθεί με το Τριγωνομετρικό Δίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
(2)

Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα
τμήματα του έργου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν
(Άρθρο 114, ΠΔ.696/74). Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν με κλειστή
όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε πιθανή φθορά και θα είναι
εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να μη θίγονται και να είναι
προσβάσιμες ανεξάρτητα των εκτελούμενων εργασιών.

(3)

Η τοπογραφική αποτύπωση, η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση
των υψομετρικών αφετηριών, θα γίνει με δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται
ανοιγμένες στις τιμές προσφοράς του έργου.

(4)

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός
εξοπλισμός, που θα βρίσκεται επιτόπου του έργου και με τον οποίο θα γίνονται όλοι
οι τοπογραφικοί έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής.

(5)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις
είναι αναγκαία, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίμακα,
για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για
δανειοθαλάμους, λατομεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων,
τεχνικά έργα κτλ. Τα διαγράμματα αυτά θα συνδέονται με το Τριγωνομετρικό Δίκτυο
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

(6)

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του
ΠΔ.696/74, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστερες
διατάξεις, και των συναφών εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Άρθρο 26ο – Εξοπλισμός, υλικά και εργασία

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτη εφαρμογής, που θα συντάξει ο ίδιος.
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και
παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις
πηγές προμηθείας τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των
έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. Υποχρεούται να διαθέτει
επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την
εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον
έλεγχο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής του έργου, όπως
αυτός προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός
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από την Υπηρεσία πριν από την προσκόμισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των
εργασιών κατασκευής. Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί
προηγούμενα στην Υπηρεσία τους τύπους των μηχανημάτων με τα αναγκαία τεχνικά
χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική
παραλαβή του, οι εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και
γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, ή σε περίπτωση που
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα, τότε αυτά θα αποκατασταθούν ή θα
αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο.
Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα
εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο ανάδοχος στον τόπο του έργου θα
χρησιμοποιηθούν με μέριμνα και ευθύνη του με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για την
εκτέλεση του έργου για το οποίο μεταφέρθηκαν και για εφαρμογή του προγράμματος του
έργου.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή
επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη και
έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 15μερη
προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να αντικαταστήσει ή
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
Δεν θα επιτρέπεται απομάκρυνση των μηχανημάτων που προβλέπει το διάγραμμα
προγραμματισμού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που
απομακρυνθούν μηχανήματα ο ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από μη τήρηση
του προγράμματος.
O Εργοδότης έχει το δικαίωμα να διενεργεί, ανά πάσα στιγμή, δειγματοληψία και έλεγχο
ποιότητας, διαστάσεων κτλ, τόσο των κάθε φύσης υλικών και εξοπλισμού, όσο και των
εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι παραπάνω
έλεγχοι και δοκιμές δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη σαν μοναδικού και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνου για την ποιότητα και το δόκιμο των κάθε φύσης υλικών, ειδών,
εξοπλισμού και εργασιών.
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε
ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να
επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να
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απαλλαχθεί

από

τις

συμβατικές

υποχρεώσεις

του,

εκεί

όπου

διαπιστώθηκαν,

μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται
σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση
του έργου από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι
κακότεχνα.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη
τους περιλαμβάνεται ανοιγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 27ο - Ποιότητα Υλικών
(1)

Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ΕΤΕΠ και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου και την απόλυτη έγκριση της Υπηρεσίας, ως προς
την προέλευση, διαστάσεις, εμφάνιση κλπ. Αυτά θα είναι κατάλληλα για ενσωμάτωση
απαλλαγμένα από κάθε επιβλαβή πρόσμιξη ή ελάττωμα που θα μπορούσε να μειώσει
την αντοχή ή την καλή εμφάνιση του έργου.
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου υλικά και έτοιμα
ή ημικατεργασμένα προϊόντα που προδιαγράφονται, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται
από τα συμβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης,
σύμφωνα με το ΠΠΕ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης
ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν
προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα
θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς
όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
Για την οποιαδήποτε πληρωμή υλικού, μηχανήματος ή συσκευής αυτή θα πρέπει να
προσκομισθεί στο εργοτάξιο του έργου ή σε αποθήκη φύλαξης στην περιοχή.

(2)

Πριν την παραγγελία των υλικών θα υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία στοιχεία
προς έγκριση, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄
αυτήν αναγκαίους ελέγχους και διερευνήσει κατάλληλα το θέμα, να έχει στη διάθεσή
της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση
και να απομένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρμόσει,
σύμφωνα με τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του.
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραμμα του έργου θα εξασφαλίζονται τα
κατάλληλα χρονικά περιθώρια πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω μηχανημάτων,
υλικών, συσκευών και έτοιμων προϊόντων και θα γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη
παραγγελιών, ώστε να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.
Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση
της παραγγελίας από τον Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του
και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύμφωνα με τα
συμβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές των
εγκαταστάσεων.
Παραμένει στο ακέραιο το δικαίωμα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία
δειγματοληψία επί των υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, έτοιμων προϊόντων κτλ. που
προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τα
συμβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άμεση απομάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε
είδους υλικού, μηχανήματος, συσκευής, ετοίμου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους
συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον
Ανάδοχο, και απόρριψη της από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων
στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση των συμβατικών
προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου.
Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση
στο έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας
ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ή μη
ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από
το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει μόνη
εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις
συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, για τη χρονική περίοδο για την οποία
προορίζονται, και με προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης και κατά τα λοιπά
όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώματα της
Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, δεν προκύπτει
για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης
προθεσμίας.

ο

Άρθρο 28 - Ποιότητα Εργασιών – Κακοτεχνίες
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με:
• τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές,
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• την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης,
• τα εγκεκριμένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας
Υπηρεσίας.
Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πλημμελώς ή
κακότεχνα ή όχι σύμφωνα με τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 159 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 29ο - Απολογιστικές Εργασίες
Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό ή που δεν προβλέφθηκαν ή δεν
προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν μπορούν να επιμετρηθούν θα αποτιμώνται με
απολογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 30ο - Αυξομειώσεις Ποσοτήτων Εργασιών – Νέες Εργασίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την σύμβαση και τα
τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 156
του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο, θα
συντάσσονται νέες τιμές μονάδας με βάση τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών για τις
κατηγορίες έργων οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και πρασίνου σε
εφαρμογή του άρθρου 53, παράγραφος 7ζ του Ν. 44123/2016, όπως ισχύουν σήμερα.
Για τα είδη των εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιμολόγια, θα
λαμβάνεται υπόψη κάθε άλλη εγκεκριμένη από το Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ανάλυση που περιέχει αυτά
τα αντίστοιχα είδη των εργασιών π.χ. ΑΤΟΕ κλπ., όπως αυτές ισχύουν μετά την έκδοση της
Δ1α/0/11/60/9.9.199 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 562 Β’/14.9.1992).
Ως βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων μηχανημάτων θα ληφθούν αυτές
του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων που προβλέπεται από
το άρθρο 9 της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αριθμ. 80885/5439/06.08.1992 (ΦΕΚ
573/Β), σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 31ο - Ποιότητα και Προέλευση Υλικών Χορηγούμενων από την Υπηρεσία
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που χορηγούνται από την Υπηρεσία για
ενσωμάτωση αφαιρούμενης της αξίας τους από το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου χωρίς
αποζημίωση.
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Άρθρο 32ο - Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης
(1)

Οι πηγές λήψης υλικών πρέπει να είναι νομίμως λειτουργούντα λατομεία ή κατάλληλα
υλικά από περίσσεια άλλου κατασκευασμένου έργου, για τα οποία πρέπει να υπάρχει
άδεια από την Υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τις προτάσεις
του, λαμβάνοντας υπόψη τα προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων. Ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους
λήψης υλικών.

(2)

Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο
προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του.

(3)

Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν
ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές
υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

(4)

Σημειώνεται ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανηγμένο
τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Όσον αφορά στους χώρους απόθεσης:

(1)

Η απόθεση των περισσευμάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν
ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων και των
άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση
των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται και θα διαστρώνονται με μέριμνα και
δαπάνες του Αναδόχου σε αδειοδοτημένους χώρους του Νομού Χανίων.

(2)

Ο Ανάδοχος, χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, πέρα από τη
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των προϊόντων στους
χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση τους με τα απαραίτητα έργα
υποδομής και με κατάλληλη συμπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να
είναι βατές σε οχήματα και αξιοποιήσιμες. Προκειμένου να ολοκληρωθούν τα «έργα
αποκατάστασης»

που

περιλαμβάνονται

στους

εγκεκριμένους

όρους

της

περιβαλλοντικής μελέτης, θα πρέπει να απομένουν μόνον οι παρακάτω εργασίες:

-

Οι επιφανειακές ειδικές χωματουργικές διαμορφώσεις, σε συνδυασμό με τυχόν
προβλεπόμενα τεχνικά έργα

-

Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεμελίων

-

Η διάστρωση επιφανειακού στρώματος κηποχώματος και η φύτευσή του

-

Η κατασκευή οδοστρωμάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεμα, ανασφάλτωτων),
πλακοστρώσεων κτλ.

-

Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωματουργικές
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διαμορφώσεις και τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών
(3)

Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται, κατά ανηγμένο τρόπο, στις
τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη
αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά
το στάδιο των προσφορών.

ο

Άρθρο 33 - Επίβλεψη
Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό
επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον
επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της
Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για
όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.
Η Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης θα
κοινοποιήσει με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο τον μηχανικό ή τους μηχανικούς, οι οποίοι
θα ασκούν τα καθήκοντα των Επιβλεπόντων.
Ο ΚτΕ υποχρεούται, με την εγκατάσταση του Αναδόχου, να του παραδώσει τα απαραίτητα
για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσμευση, όπως αυτά ορίζονται σε
σχετικό σχέδιο δημοπράτησης.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της
Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους
ισχύοντες νόμους, διατάξεις κ.λπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του
και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας, της παρούσας
Ε.Σ.Υ., της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.
Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της υπηρεσίας
επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.
Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τεχνικό σύμβουλο κατά την
κατασκευή του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύμβουλο στην άσκηση των
καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του
συμβούλου.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες
εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
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Ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να απαλλοτριώσει ή και παραχωρήσει χώρους
για ίδρυση λατομείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων σε άλλη
θέση πέρα από αυτή του σχετικού σχεδίου κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και
ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη.

Άρθρο 34ο - Ημερολόγιο Έργου - Καταμέτρηση Αφανών Εργασιών - Αναφορές
προόδου
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθημερινά ημερολόγιο του έργου
σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και τις εντολές της Υπηρεσίας.
Οι αφανείς εργασίες του έργου γράφονται στο βιβλίο καταμέτρησης των αφανών εργασιών
σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία μηνιαίες εκθέσεις προόδου,
σύμφωνα με τον τύπο που αυτή θα καθορίσει. Η πρώτη έκθεση προόδου θα καλύπτει την
περίοδο μέχρι το τέλος του πρώτου ημερολογιακού μήνα μετά την υπογραφή της
σύμβασης. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταημέρου κάθε
μήνα και θα αφορούν στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα.
Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω μέχρι την οριστική παραλαβή των
έργων.

Στις Εκθέσεις Προόδου θα περιλαμβάνεται και μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που
απασχολείται στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά
μήνα) καθώς και του μηχανικού εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες
απασχόλησης ανά μήνα).
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα
ζητηθούν από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, με την πρόοδο
των έργων. Η Επίβλεψη μπορεί να συναινέσει σε αραιότερα χρονικά διαστήματα για την
υποβολή των εκθέσεων για τα διαστήματα του έργου, που αυτό θα κριθεί εύλογο.
Παράλειψη ή αμελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου
συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα μέχρι ποσού ίσου προς το 15% της μέσης
ημερήσιας αξίας του έργου, η οποία θα επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, με συχνότητα ή κατά τα χρονικά
ορόσημα που θα ορίζει η Υπηρεσία, σύσκεψη μεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων
του Αναδόχου, για καταγραφή προβλημάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής και λήψης όλων των απαραίτητων
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μέτρων, ώστε να μην επηρεαστούν οι τμηματικές ή άλλες χρονικές προθεσμίες του έργου.
Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσημα πρακτικά, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο
τελικό μητρώο του έργου.
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγματική πρόοδος των
εργασιών υπολείπεται της αναμενόμενης ή της προγραμματισμένης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται με εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα,
συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση, στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις
προτεινόμενες μεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και
την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
ο

Άρθρο 35 - Επιμετρήσεις
Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου.
Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του
επιμετρούμενου μέρους να συντάξει επιμέτρηση και να την υποβάλει στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε επιμέτρηση η
Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την
πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 151 του Ν. Ν. 4412/2016.
Άρθρο 36ο - Παραλαβή Έργου - Χρόνος Εγγυήσεως - Δωρεάν Συντήρηση
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο εγγυήσεως σε
άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε φθορά που προέρχεται
από τη χρήση ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία για την οποία
προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.
Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του
έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, μέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι
φθορές και ζημίες γενικά οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει
αυτός με την σύμβαση του.
Σε περίπτωση που γίνουν ζημίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του
αναδόχου, αυτές θα αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου μετά την έγκριση από την
προϊσταμένη αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού
πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτείται
από αυτήν (Προϊσταμένη Αρχή). Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει και τον ανάδοχο του έργου
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να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα πληρωθεί δε ιδιαιτέρως για αυτές με τιμές κατόπιν
συμφωνίας.
Ο χρόνος εγγυήσεως και συντήρησης ορίζεται σε 15 μήνες σύμφωνα με το άρθρο 171,
παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 37ο - Ενδεικτικές Πινακίδες Έργου – Φωτογραφίες – Παραστατικά και
Στατιστικά Στοιχεία Έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στη διευθύνουσα
υπηρεσία αρκετό αριθμό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά και των σταδίων
κατασκευής του έργου καθώς και άλλα παραστατικά στοιχεία του έργου που εκτελείται,
καθώς και να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες
για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδά του.

ο

Άρθρο 38 - Προκαταβολές
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης, στον ανάδοχο, προκαταβολής σύμφωνα την
διακήρυξη.
Άρθρο 39ο - Ευθύνη Αναδόχου
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016.
Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρμογή των μελετών όσο και για την
ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε
φύσεως έλεγχος δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου για την εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο
ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.
ο

Άρθρο 40 - Σύνταξη Μητρώου Έργου
Σύμφωνα με το άρθρο 15 της "Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής Δημοσίων
Έργων" ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου, σύμφωνα
με τις εντολές και τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με την τελική
επιμέτρηση.
Η δαπάνη για την σύνταξη του μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται
στα γενικά του έξοδα.
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Άρθρο 41ο - Κατασκευαστικά Σχέδια
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την
προσωρινή παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα
στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια των εγκαταστάσεων, σε κλίμακα 1:50,
όπως ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα
διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η
θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων, του τηλεφωνικού
δικτύου κ.λπ.
Τα παραπάνω σχέδια θα παραδίδονται τυπωμένα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 42ο - Μέτρα Ασφάλειας Έργου - Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους νόμους,
διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα
για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και
οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλε- σης των έργων, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι'
αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστι- κές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα
συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πρά- ξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα
εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:
• Π.Δ. 22.12.1933 (ΦΕΚ 406 Α’/1933) και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί
ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων “,
• Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) ”Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις
ασχολουμένων μισθωτών”,
• Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337 Α’/1976) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών”,
• Π.Δ. 413/1977 (ΦΕΚ 128 Α’/1977) “Περί αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών
υλών”,
• Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α'/1980) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών”,
• Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260 Α’/1981) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών
σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”,
• Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά
στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”,
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• Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α’/18.10.1985) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων”,
• Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138 Α’/1988) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας
και γιατρού εργασίας”,
• Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106 Α’/1989) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα υπόγεια
έργα”,
• Υπουργική Απόφαση 3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 Δ’/1989) “Κτιριοδομικός Κανονισμός”
(ειδικά το άρθρο 5, παράγραφος 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών),
• Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11 Α’/1990) “Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων”,
• Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/655 /ΕΟΚ”,
• Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη
χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ” ,
• Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για το
χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και
οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”,
• Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία
90/270/ΕΟΚ”,
• Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση
με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”,
• Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67 Α’/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας
ή/και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”,
• Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ,
• Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α’/1996) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ,
• Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ,
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• Tην Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών (Φ.Ε.Κ. 946 Β’/2003).
Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται
παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένα σημεία της νομοθεσίας:
• Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων επίβλεψης και διαχείρισης), καθώς και
σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του έργου, τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
συλλογικής προστασίας.
Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα είναι, προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες,
οπισθανακλαστικά φθορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), οπισθανακλαστικοί φθορίζοντες
επενδύτες (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και
καπέλα ηλίου, κουτιά πρώτων βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του
εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές συσκευές τύπου
SCBA κ.λπ.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή
φωτεινών σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων,
καθώς και προειδοποιητικών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζομένους,
όσο και για τους κινούμενους στους χώρους των εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης
των εργασιών ή κοντά σ’ αυτές. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον
εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας,
καθώς επίσης να εξασφαλίσει μέσα και χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών και
στο περιβάλλον.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
• να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης,
• να φροντίζει για τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως
εύφλεκτα υλικά και αντικείμενα,
• να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε εύφλεκτα
αντικείμενα ή κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του
εργοταξίου και γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να παίρνει τα
ενδεικνυόμενα μέτρα.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας και υγείας
εργαζομένων (Σ.Α.Υ.) καθώς και το φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (Φ.Α.Υ.), ο
οποίος πρέπει να συμπληρώνεται και να ενημερώνεται καθ όλη τη διάρκεια του έργου
σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 και σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ "Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια".
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων
έργων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω σύμφωνα με την αρ.
ΔΙΠΑΔ/οικ/889 απόφαση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 16 Β’/14.1.2003):
Κανονιστικές απαιτήσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους,
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του κυρίου του έργου, όπως εκφράζονται
μέσω της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
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 Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ.
εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του
έργου στον κύριο του έργου ενημερωμένος, ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του
έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.
Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο
μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το Δημόσιο.
Περιεχόμενα Σ.Α.Υ.
• 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 Σ.Α.Υ.
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• Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
• Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις
εργασίας.
• Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
• Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
• Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
• Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών.
• Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ.
ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ. και διατάξεις
για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
• Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
• Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης
επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης
επικινδυνότητας π.χ.: Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου, Υ =
Υψηλή εκτίμηση κινδύνου.
• Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
• Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
• Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα
για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους
(Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996).
Περιεχόμενα Φ.Α.Υ.
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.
Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου:
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• Τεχνική περιγραφή του έργου,
• Παραδοχές μελέτης,
• Τα σχέδια “ως κατεσκευάσθη”.
Γ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι
οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,
αερίων, ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.
Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
• Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση του
έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα
διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το
έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ.
οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λπ.
• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική
συντήρηση του έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η διευθύνουσα υπηρεσία
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την
αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κύριου του έργου.
Η δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., όπως όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα
παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο,
βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη
διαμόρφωση της προσφοράς του.

Άρθρο 43ο - Φύλαξη Έργου
(1)

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει και να προστατεύει το έργο και
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ευθύνεται για κάθε ζημία ή φθορά που θα προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε
αιτία, πλην της θεομηνίας, έστω και αν η ζημία ή φθορά οφείλεται σε εσκεμμένη ή μη
ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην οδό ή κοντά σε αυτήν.
(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη
έχοντα εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να
ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα
χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη φύλακες γενικά σε όλα τα εργοτάξια του
έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και
δαπάνη του Αναδόχου.

(3)

O Ανάδοχος έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη υλικών, εργαλείων,
μηχανημάτων κτλ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν, ή σε τρίτους και βρίσκεται στον χώρο
του εργοταξίου και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας καθώς επίσης
να διαθέτει και το κατάλληλο για τον σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας,
νυκτοφύλακες κτλ.). Οι χώροι αποθήκευσης υλικών και δειγμάτων θα υπάρχουν στο
εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί
μεταξύ του Αναδόχου και της Υπη- ρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα
και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου.

(4)

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού μηχανήματος κτλ.,
που ανήκει σε αυτόν, ή σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε
αποζημίωση και αποκατάστασή του, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε
δικαιολογία για τη ζημιά, ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του.

Ο ανάδοχος έχει εξ ολοκλήρου την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα
συμβεί στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας ή σε κάθε άλλον τρίτο και το
οποίο οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 44ο - Προσβασιμότητα στο εργοτάξιο Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει
τα δικαιώματα για προσωρινές ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις,
εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδομές είτε στα εργοτάξια είτε εκτός αυτών, είτε να
μισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδομές, εφόσον απαιτείται, για την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε
αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό
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δυναμικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο
και θα είναι ανοιγμένες στις τιμές της προσφοράς του.
(2)

Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υφιστάμενες οδούς για την
προσπέλαση, με τη ρητή υποχρέωση ότι τα μηχανήματα και τα λοιπά μεταφορικά
μέσα που θα κινούνται σε δημόσιες οδούς δεν θα υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια
διαστάσεων και βαρών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, για να
αποφεύγονται εμπόδια στην ομαλή κυκλοφορία και κίνδυνοι ατυχημάτων και βλάβες
στις οδούς. Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες προσπελάσεις χρειασθούν για το Έργο,
θα κατασκευασθούν και θα συντηρηθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

(3)

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη
σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την
περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών μεταφοράς για τις ανάγκες του. Ειδικότερα θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει
τις οδούς μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά ή
ασυνήθη φθορά των υπόψη υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων.

(4)

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο
μέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων
ή χωματόδρομων, ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα
επιμέρους συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή
βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους.

(5)

Ο

Ανάδοχος

υποχρεούται

να

εξασφαλίσει

μόνιμη,

συνεχή

και

ελεύθερη

προσπέλαση προς και από τις θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των
κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισμός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων
κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό
απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα
είναι ανοιγμένες στις τιμές της προσφοράς του.
(6)

Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της
κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την
κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται με βάση μελέτη,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγμή της
εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς
ιδιαίτερη αμοιβή και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες,
εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη.

(7)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι
εργασίες, να προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη
φύση

των

έργων,

σημάτων

και

πινακίδων

ασφαλείας,

προειδοποιητικών,

ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις
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επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη,
ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και
κατάλληλες διατάξεις

ασφαλείας,

λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.
(8)

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών,
όπως, πχ. σιδηρά βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί
οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και
ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις. Ο Ανάδοχος ευθύνεται
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων
μέτρων ασφαλείας.

(9)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των
τομών του οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες
ασφαλτοστρωμένες

οδούς

με

συνεχιζόμενη

κυκλοφορία,

για

την

αποφυγή

ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι
οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες
απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που
εξυπηρετούν την κυκλοφορία.
(10) Ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τμήματος διατομής οδού, ή
ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρμοδίως
και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης
τροχοφόρων ή πεζών. Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες
πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί
η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται
χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να
αποκλείει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της
κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής
ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή
του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την
περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του.
(11) Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των
όρων αυτού του Άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει
ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η
Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή
αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του
καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών /
ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου
συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή
συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου (-ων).
179

(12) Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους
χώρους / περιοχές, στις οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα.
Τέτοιοι χώροι / περιοχές μπορεί να είναι λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης,
εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ.

Άρθρο 45ο - Ασφαλίσεις
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα
σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
Συγκεκριμένα:
• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του,
που απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ), σύμφωνα με τις σχετικές για τους
Οργανισμούς αυτούς διατάξεις.
Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος
υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες
από το Κράτος.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου
από την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόμενες οφειλές,
για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία
των εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του.
• Θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συμφωνητικό όρος απαλλαγής ευθύνης ως εξής: Η
ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο μέγιστο
επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, τον εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και τους
επιβλέποντες Μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από
οποιαδήποτε βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αμοιβές που απορρέουν από την
αποκατάσταση σωματικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, της σωματικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης
και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειμένων κτισμάτων και
εγκαταστάσεων, που λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που σχετίζονται με την εργασία, στα
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πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια
της αμέλειας του αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή των υπό την υπηρεσία του ή των
υπαλλήλων ή υπεργολάβων του, είτε όχι, είτε προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις του
ιδίου του Εργοδότη ή του Αναδόχου ή των προστιθέντων τους.
Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συμφωνητικό
αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας του αναδόχου:
• Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, τροποποιηθεί ή
αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόμενο, δέκα
(10) ημέρες νωρίτερα, συστημένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα
αποσταλεί επίσης στον εργοδότη.
• Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον εργοδότη κατά την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ανάδοχο σαν συνασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε ζημιά
στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη
περιουσία.
Ο εργοδότης δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασμό του αναδόχου κατά την κρίση του
ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμφωνητικών ή και
να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του έργου ή μέρος αυτής και να
χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο.
Εάν

σε

οποιαδήποτε

στιγμή

οποιοδήποτε

από

τα

προαναφερθέντα

ασφαλιστικά

συμφωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για τον εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία, ή
εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό κριθεί μη αρεστή
στον Εργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο
και να το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν από τη λήξη ή διακοπή της
προηγούμενης ασφάλισης.
Άρθρο 46ο - Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις
των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες
δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου,
καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες
συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων της κατασκευής, ώστε να ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.
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Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα
εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των
εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τους.
Το Π.Π.Ε. του έργου θα εκπονηθεί και θα εφαρμοστεί, αν απαιτείται, με φροντίδα και
δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4412/2016, καθώς και το τεύχος
«Οδηγίες για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων
(ΠΠΕ), όπως αυτό έχει εγκριθεί και ισχύει με την με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./12 της 13-012009 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση το ΠΠΕ. Τα εγκεκριμένα
έγγραφα του Προγράμματος Ποιότητας Έργου θα αποτελέσουν τα έγγραφα ελέγχου, τα
οποία ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση. Το ΠΠΕ πρέπει να είναι
εύχρηστο και εύκολα εφαρμόσιμο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί
επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις απαιτήσεις του
Προγράμματος Ποιότητας.
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και
βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, όλα τα έγγραφα ελέγχων, τα
πρωτόκολλα, τα συμφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανομή τους. Οι
λεπτομέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραμμα
Ποιότητας του Έργου, η εφαρμογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας
του έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει με ένα
εξειδικευμένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να καθορίσει, στο οργανόγραμμα, τα άτομα εκείνα που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα
διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρμοδιότητες στο ΠΠΕ που
θα υποβάλει. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η
πολιτική ποιότητας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό και εφαρμόζεται, ότι το ΠΠΕ, που
εγκρίθηκε, εφαρμόζεται, καθώς

επίσης και

να

αναφέρει στον προϊστάμενο του

εργοταξιακού γραφείου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ώστε να
λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης του.
Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προμηθευτεί αρμοδίως τις σχετικές με το
αντικείμενό του διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον
διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη του Προγράμματος
Ποιότητας του Έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας θα υποβάλλονται άμεσα στην Υπηρεσία. Τα
αποτελέσματα ελέγχου πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες στατιστικές
αναλύσεις, υπολογισμούς και συμπεράσματα συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Ο
Ανάδοχος στο αρχείο του θα διατηρεί τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα
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αποδεικνύεται η συνέχεια της διαδικασίας από την δειγματοληψία μέχρι τις τελικές δοκιμές.
Ο αριθμός των ελέγχων που θα πραγματοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος σε
είδος και αριθμό με τους προβλεπόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές. καθώς και τους
κανονισμούς κτλ. στους οποίους αυτές παραπέμπουν.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνιστούν δικαιολογητικά των ενδιάμεσων και τελικών
πληρωμών. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από
την ευθύνη ποιότητας του έργου σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη.
Έλεγχος υλικών και εξοπλισμού
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία για όλα τα βασικά υλικά, που
ενσωματώνονται στο έργο, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια,
τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας και λοιπά στοιχεία) και, όπου είναι εφικτό,
δείγματα όλων των για προέγκριση της παραγγελίας, εντός των προθεσμιών που ορίζονται
στην παρούσα ΣΥ και στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Για τον έλεγχο προσκομιζόμενων στοιχείων ειδών και υλικών ισχύουν τα παρακάτω:

i.

Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό θα
πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως ορίζεται στα
συμβατικά τεύχη.

ii.

Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά
δικαιολογητικά θεωρούνται οι τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σήματα
ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των, αλλά και σε άλλες χώρες
της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

iii.

Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
στην κατασκευή του έργου, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ.334/94
«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών».

Για τον εξοπλισμό οποιασδήποτε προέλευσης, ο οποίος παραγγέλλεται έτοιμος από το
εμπόριο και πρόκειται να εγκατασταθεί στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει
για έγκριση στην Υπηρεσία τις πληροφορίες, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο
παράρτημα του παρόντος. Οι σχετικές υποβολές θα γίνονται εις τριπλούν. Η μία σειρά
(από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν μαζί με
την κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας.

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά, τις κατασκευές και τον εξοπλισμό με
μέριμνα και δαπάνες του, ως προς την επάρκεια, ποιότητα, καταλληλότητα και
183

συμβατότητα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς επίσης και τους κώδικες,
κανονισμούς και προδιαγραφές που αυτές παραπέμπουν.
(2)

Ο Ανάδοχος πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για κάθε λεπτομέρεια που
αφορά στην επιθεώρηση και στις δοκιμές υλικών ή κατασκευής ή εξοπλισμού και τις
σχετικές δειγματοληψίες.

(3)

Ο ΚτΕ θα ασκήσει δια της Επίβλεψης έλεγχο ποιότητας (quality control) των υλικών,
κατασκευών και εξοπλισμού και έλεγχο διασφάλισης ποιότητας (quality assurance)
στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία. Η Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει με
παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα αφορούν στην ποιότητα των υλικών, κατασκευών
και εξοπλισμού.

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας δεν θα καταβληθεί στον
Ανάδοχο οποιαδήποτε αμοιβή, γιατί οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται ότι έχουν περιληφθεί
ανηγμένα στην οικονομική προσφορά του.

Άρθρο 47ο - Επιθεώρηση
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε
κρίνει αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου,
τα υλικά, τις μεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό δυναμικό κτλ. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα, σύμφωνα με τους
εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και μητρώα που αφορούν στο
προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις
ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων,
των εργαλείων και υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε
αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των
εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε
ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, μετά από
σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν
προηγουμένως.

ο

Άρθρο 48 - Εργαστηριακές Δοκιμές
Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας το
έργο Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει με
μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση
δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου.
Τα αποτελέσματα των υπ' όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε σύντομο
χρονικό διάστημα από του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό
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διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με
ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα
που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος τους.
Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον Ανάδοχο, η
Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέταση τους, για
ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των εκτελουμένων εργασιών.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά υλικό ή εργασία, δεν παρέχει στον
Ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση
προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της
διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργασία είναι δόκιμα ή όχι.
ο

Άρθρο 49 - Δοκιμές Εγκαταστάσεων
(1)

O Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει κατ' αντιπαράσταση με τον επιβλέποντα
μηχανικό, στην παραλαβή των υλικών, εξοπλισμού κτλ, που θα προσκομίζει στο
Εργοτάξιο, καθώς επίσης και των εκάστοτε περαιωμένων εργασιών, καταχωρώντας σε
βιβλίο παραλαβών, τις επακριβείς διαστάσεις, τις εκτελεσθείσες δοκιμές και ελέγχους
και τις ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις.

(2)

Με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, το σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού πριν την
εγκατάσταση του στο έργο θα έχει υποβληθεί, σε δοκιμές και ελέγχους στο
εργοστάσιο κατασκευής, όπως τα συμβατικά τεύχη ορίζουν και σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρόγραμμα Ποιότητας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περάτωση κάθε αυτοτελούς μέρους
των κατασκευών να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούμενες
δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών
αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται
στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει
κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρομή, συμβατικό ή άλλο τεύχος ή
πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο
εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση
της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των δοκιμών που προδιαγράφονται στα
συμβατικά τεύχη. Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
- Δοκιμές στεγανότητας των διαφόρων δεξαμενών,
-

Υδραυλική δοκιμή σωληνώσεων περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων και
οργάνων σε πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας
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-

Έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας

-

Δοκιμές αντίστασης μόνωσης των καλωδίων και μέτρηση της αντίστασης γείωσης

-

Έλεγχος κινητήρων εξοπλισμού: έλεγχος φάσεων, δοκιμές εκκίνησης και
ομαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασμούς και ταλαντώσεις

-

Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις
διαρροές κτλ.

-

Δοκιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία (όπου έχει
εφαρμογή)

(3)

έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας που είναι διασυνδεδεμένα (interlocks),

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και των ελέγχων κάθε επιμέρους
μονάδας και αφού πραγματοποιηθούν με δαπάνες του Αναδόχου οι τυχόν
απαιτούμενες επιδιορθώσεις ή/και αποκαταστάσεις, συντάσσονται από τον Ανάδοχο
και υποβάλλονται στην Υπηρεσία:
-

λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «ως κατασκευάστηκε», στα οποία θα
εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις και τα υψόμετρα
του έργου,

-

οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που πραγματοποιήθηκαν με όλες τις απαιτούμενες
επεξηγήσεις.

Τα σχέδια αυτά, μαζί με τα τεύχη που ενδεχόμενα τα συνοδεύουν, περιλαμβάνονται
στο μητρώο του έργου.
(4)

Μετά την πλήρη ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και την εγκατάσταση του
Η/Μ εξοπλισμού στο σύνολό του, ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, υποχρεούται στην εκτέλεση των δοκιμών ολοκλήρωσης.
Ειδικότερα θα θέσει το σύνολο του έργου σε αποδοτική λειτουργία και θα προβεί σε
δοκιμές ολοκλήρωσης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε παρουσία της
Υπηρεσίας και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας
για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την
ημερομηνία κατά την οποία θα είναι έτοιμος για την έναρξη των διαδικασιών «θέση σε
αποδοτική λειτουργία και διεξαγωγή των δοκιμών ολοκλήρωσης».
Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση νερού
στις επί μέρους μονάδες ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος
όλων των συστημάτων ασφαλείας, που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked) και να
λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Η διάρκεια των
«δοκιμών ολοκλήρωσης» ορίζεται το μέγιστο σε τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει μετά
από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
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Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι ο
επιμέρους εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, ότι
ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί και ότι κάθε
τμήμα του εξασφαλίζει όλα

τα

επίπεδα

αυτοματισμού

και

ασφαλείας

που

προδιαγράφονται.
Ακολουθεί δοκιμαστική λειτουργία έξι (6) μηνών κατά την οποία η εγκατάσταση θα
λειτουργεί σύμφωνα με τη μελέτη και θα επιτυνχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των
απαιτουμένων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία
Εργαστήριο. Κάθε δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα
παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία
θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το εργαστήριο που εκτελεί τις
αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να

ελέγχει εάν τηρούνται οι

προβλεπόμενες διαδικασίες.
Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιμών του περατωθέντος έργου, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών.
Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι η απόδοση της μονάδας δεν είναι αυτή που
απαιτείται από τα Συμβατικά Τεύχη, είτε λόγω του ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα
στον εξοπλισμό ή στο σύστημα αυτόματου ελέγχου λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει
να:
 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας
 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση
 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία
 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία δοκιμής.
Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών χορηγείται στον Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση
της παραπάνω διαδικασίας, δηλαδή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής
λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε
αποδοτική λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες:


Δαπάνες

συντήρησης του

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των

μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες
(αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των
επιμέρους μονάδων.
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Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των
δαπανών προσωπικού, αναλωσίμων υλικών, χημικών κτλ., ακόμη και αν δεν
αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι
άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.



Δαπάνες
εργαλείων,

προμήθειας,

εφοδίων,

μισθώσεων,

μηχανημάτων,

λειτουργίας

οχημάτων,

και

βυτιοφόρων

συντήρησης
κτλ.,

που

απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων.


Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες
αποζημιώσεων για ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν
στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο.



Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και
του εσωτερικού χώρου όλων των επιμέρους μονάδων,



Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες αναλώσιμων
χημικών,

οι

δαπάνες

για

τις

δειγματοληψίες,

καθώς

επίσης και τις

εργαστηριακές αναλύσεις.
Οι δαπάνες ενέργειας και νερού βαρύνουν την Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει
πλήρη και συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και
επιδιόρθωση που θα καταστεί αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και
επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως ώστε το σύνολο του εξοπλισμού καθώς
επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να ανταποκριθεί στις
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.
Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιμών ολοκλήρωσης οφείλεται σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο
για την άμεση διεξαγωγή των δοκιμών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις
δοκιμές στις προθεσμίες που θα ορίζονται στην εντολή.
Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές εντός της ορισθείσας διορίας, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τις εκτελέσει, με ευθύνη, δαπάνη και
για λογαριασμό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα αποτελέσματα των
δοκιμών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιμές εκτελέστηκαν ως εάν ο
Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσματα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα.
Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε
αποδοτική λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να
δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ξεκινά η εξάμηνη
περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας.
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Άρθρο 50ο – Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο
(1)

Μετά την ολοκλήρωση των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης» και την περίοδο δοκιμαστικής
λειτουργίας ξεκινά η Υποχρεωτική Συντήρηση των Έργων από τον Ανάδοχο. Ο χρόνος
εγγύησης του παρόντος έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. H εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ολόκληρο το προ- βλεπόμενο ποσό, θα παραμείνει στα χέρια του
Εργοδότη ολόκληρο το χρόνο εγγύησης και θα επιστραφεί μετά την οριστική
παραλαβή. Καμία μείωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης δεν θα γίνει πριν την οριστική
παραλαβή του έργου.

(2)

Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος θα ρυθμίζει την
εγκατάσταση, έτσι ώστε αυτή να λειτουργεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να
τηρούνται οι εγγυημένες αποδόσεις και θα προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες
τακτικής και επιδιοθωτικής συντήρησης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τους κατασκευα- στές του εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει να
επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε
άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για αυτό. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες
συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και οι οποιεσδήποτε δαπάνες
έργων πολιτικού μηχανικού και οι οποιεσδή- ποτε δαπάνες συντήρησης των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των
ανωτέρω ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

(3)

Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες συντήρησης οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες
θεωρούνται σαν βλάβες εκ της χρήσεως:
 αναλώσιμα χημικά
 λιπαντικά εξοπλισμού
 ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται
σε αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος
 ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων
Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της
χρήσεως και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που, από
εσφαλμένη συντήρηση ή αστοχία εξοπλισμού του έργου, προκληθούν βλάβες σε
άλλες εγκαταστάσεις και άτομα ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων που θα
προκύψουν.
Ο

Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε διορθωτική

παρέμβαση ή βελτίωση στο έργο απαιτηθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα
παραπάνω κριτήρια το συντομότερο δυνατόν. Όλες οι σχετικές εργασίες καθώς και
τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στον εξοπλισμό θα πραγματοποιηθούν με δική του
δαπάνη.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία
ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο
κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας ,σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν τηρούνται οι
αποδόσεις και τα λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις εγγυήσεις του
Αναδόχου και τα Συμβατικά Τεύχη, τότε η Υπηρεσία θα εφαρμόσει τις σχετικές για την
περίπτωση διατάξεις της νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων.
Κατά την διάρκεια της περιόδου «Δοκιμαστικής Λειτουργίας από τον Ανάδοχο», ο
Ανάδοχος με δικές του δαπάνες και μέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ,
ώστε να μπορεί αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών διεύθυνσης,
λειτουργίας και συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες.
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πέντε (5) μήνες πριν την ολοκλήρωση της
δοκιμαστικής λειτουργίας θα προσδιορίσει τον αριθμό και τα προσόντα του
απαιτούμενου προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης και θα συντάξει το
πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα
καθορίσει τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευομένων ανά θέση και θα διαθέσει το εν
λόγω προσωπικό δύο (2) μήνες πριν την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να ενημερώνει το ημερολόγιο των
εργασιών συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της
συντήρησης. Στο

ημερολόγιο

θα

αναγράφονται

και

οι

τυχόν

βλάβες

και

δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος αποκατάστασής τους. Με την λήξη
της συντήρησης θα παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία.
Άρθρο 51ο – Παραλαβή του έργου
(1)

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των:
i.

Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,

ii

Διοικητικής παραλαβής για χρήση,

iii.

Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε,

iv.

Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου)
συντήρησης του έργου που κατασκευάστηκε,

v.

Οριστικής παραλαβής του έργου,

ισχύουν τα ακόλουθα:
(2)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας εκδίδεται
σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, η οποία περιλαμβάνει και το Μητρώο του
Έργου, τα Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας
και Υγείας του Έργου.
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(3)

Σε

περίπτωση, που η

«θέση σε αποδοτική λειτουργία» και οι

«Δοκιμές

Ολοκλήρωσης» καθυστερήσουν χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου (π.χ. λόγω μη
προσκόμισης νερού προς μεταφορά και επεξεργασία), για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες από την δήλωση του Αναδόχου για ολοκλήρωση των
εργασιών κατασκευής, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις σχετικά με τη Βεβαίωση
περάτωσης εργασιών και σχετικά με τη Προσωρινή παραλαβή του έργου, χωρίς να
απαιτείται η πραγματοποίηση των Δοκιμών Ολοκλήρωσης.
(4)

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του
έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. Επισημαίνεται ότι κατά το χρόνο εγγύησης, ο
Ανάδοχος θα λειτουργεί και συντηρεί πλήρως, με ευθύνη και δαπάνες του (με
εξαίρεση τις δαπάνες που αναφέρονται στο σχετικό Άρθρο της παρούσας), το σύνολο
των έργων που θα κατασκευάσει. Ο χρόνος εγγύησης ταυτίζεται με την 15-μηνη
περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης.

(5)

Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο.

ο

Άρθρο 52 - Αποφυγή όχλησης
(1)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει
κατάλληλα τις γειτονικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε
σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές.

(2)

Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου
εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα
λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από
τρίτους κτλ.
Άρθρο 53ο - Προστασία περιβάλλοντος

(1)

Ο

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του

περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν με
λεπτομέρεια όλα τα μέτρα που θα ληφθούν για την αποκατάσταση των περιοχών,
που υποχρεωτικά θα υποστούν οχλήσεις από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις
αυτές πρέπει να συμφωνούν με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για
το έργο. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην απόφαση έγκρισής τους.
(2)

Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης
καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων,
η αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων και κάθε άλλο κατάλληλο
μέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η
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ελάχιστη δυνατή.
(3)

Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα
προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση
υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή καταπάτηση φυτεμένων
περιοχών από τα μηχανικά μέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση
κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του δαπάνες.

Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

(1)

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του
εργοταξίου, θα πρέπει να συντηρούνται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να επιτυγχάνεται η αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος

(2)

Η ανάπτυξη των εργοταξιακών εγκαταστάσεων θα γίνει στις προβλεπόμενες από τη
Μελέτη περιοχές. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήμανση, εκσκαφή
κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται,
κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και
δαπάνη του Αναδόχου.

(3)

Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται
οι παρακάτω όροι:

i.

Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς
βόθρους και η διάθεσή τους θα γίνεται σε χώρους, που θα υποδείξει η
Υπηρεσία.

ii.

Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του
εργοταξίου όπως λάδια - πετρελαιοειδή - χημικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους
από αυτούς των λυμάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση
των νερών καθαρισμού των μονάδων παραγωγής και μεταφοράς σκυροδέματος.

iii.

Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών,
καυσίμων κτλ. από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.

iv.

Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.

v.

Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών
(σκόνη, πριονίδι, τρίμματα, ρετάλια, κτλ).

(4)

Χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά
τεύχη και στην κείμενη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει.

(5)

Για

τις

αποθέσεις

των

περισσευμάτων

προϊόντων

ορυγμάτων

και

άλλων

υπολειμμάτων εργασιών, προϊόντων καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόμενα στο
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Άρθρο 5.3.2 της παρούσας.
(6)

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί:

i.

Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαμπτηρίων
εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 5.2 της
παρούσας.

ii.

Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και
αν κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις
μέρους του εργοταξιακού χώρου.
iii. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά)

iv.

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορρύπανσης, ακόμη και με χρήση
ηχοπετασμάτων

ή/και

με

κατάλληλη

χρήση

μηχανικού

εξοπλισμού

εφοδιασμένου με αντιθορυβικές διατάξεις.
v.

Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας,
και την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό.

vi.

Σήμανση / επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.
Άρθρο 54ο - Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος

Δεν αναμένεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Στην
περίπτωση όμως που αυτό συμβεί:
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων,
οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρμόδια Αρχαιολογική
Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων,
λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και
διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων.

(2)

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα
δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την
διενέργεια αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και την επίβλεψη της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να
μετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το
ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο και να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις
από τις αρχαιολογικές έρευνες.

(3)

Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να
συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.

(4)

Όλα

τα

αρχαιολογικά

ευρήματα,

οποιασδήποτε

φύσεως

και

αξίας

που

ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε
περίπτωση ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία.
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(5)

Παράταση τμηματικών ή / και της συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον
Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, μόνον στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες, οι οποιεσδήποτε διερευνητικές τομές, λόγω πιθανότητας συνάντησης
αρχαιολογικών ευρημάτων, ως και οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιμετώπιση
των αποτελεσμάτων των αρχαιολογικών ερευνών για οποιασδήποτε θέση βρίσκονται
πάνω στην κρίσιμη διαδρομή του διαγράμματος PERT του χρονοδιαγράμματος
κατασκευής του έργου και την επηρεάζουν δυσμενώς και μόνο αφού η καθυστέρηση
περάσει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι έρευνες θα
περιλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα.

(6)

Οι εργασίες για αρχαιολογικές έρευνες πληρώνονται μέσω ιδιαίτερου υποέργου.

Άρθρο 55ο - Χρήση Έργου ή Τμήματος Αυτού Προ Της Αποπεράτωσης
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο
έργο ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για
χρήση).
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό
εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ
το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση.
Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016.
ο

Άρθρο 56 - Σύνδεση με Δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση
των κατασκευών με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ύδρευση,
αποχέτευση, κλπ.).
Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει
είτε απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει
ήδη προκαταβάλλει, με την προσκόμιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων
κ.λπ. νομίμων εγγράφων.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα
εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση του εργοταξίου του. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει
να έχει στο εργοτάξιό του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Όλες οι δαπάνες παροχής ρεύματος και νερού
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και κατά τη διάρκεια των δοκιμών ολοκλήρωσης, δεν θα
πληρωθούν ιδιαιτέρως, και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγμένα στις τιμές
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προσφοράς του Αναδόχου.

Άρθρο 57ο - Βλάβες Έργου – Αναγνώριση Αποζημιώσεων
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε
βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για
οποιαδήποτε ζημιά του, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή
του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,
εκτός αν από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας
βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με
δικές του δαπάνες.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να
παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το
σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας
φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να
αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική
του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου,
πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 58ο - Πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα
(1)

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα, λογισμικό ή τρόποι εργασίας, από τα
απαιτούμενα για το έργο, καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των σχετικών δικαιωμάτων για τη
χρησιμοποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση από τον
ΚτΕ.

(2)

Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή
παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, μεθόδων, μελετών, μηχανημάτων, λογισμικών κτλ.,
που καλύπτονται από πνευματικά ή βιομηχανικά δικαιώματα ή διπλώματα
ευρεσιτεχνίας.

(3)

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιμα ή αθέλητα, να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο
τρόπο τα ανωτέρω δικαιώματα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική
συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
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i.

Ο ΚτΕ δικαιούται, με μονομερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον
πρώτο ε- πόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή
εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώματα (πνευματικά,
βιομηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή
συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώ- ματος. Τούτο ισχύει έστω και αν η
σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη
στο Άρθρο 15 της παρούσας ασφάλιση δεν καλύπτει και την περίπτωση αυτή.

ii.

Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.
ο

Άρθρο 59 - Τελικός Καθαρισμός Εργοταξίων, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε
τμήματος έργου, καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και
απομακρύνει από τους περί το επίμαχο τμήμα του έργου χώρους και γενικά από τα
εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα απορρίμματα,
εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου
ή τμήματος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή
εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους
χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό
απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της
σύμβασης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά
την κρίση

της

Υπηρεσίας,

και

στην

άρση

(καθαίρεση,

αποκόμιση

κτλ.)

κάθε

προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών
και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε
φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς,
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και
απομάκρυνση των εργοταξίων.
Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και να αποκομίσει κάθε
προστατευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και
παραγωγής υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ.
έχει δε εκλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν μέσα σε
δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν αρχ ίσει
και μέσα σε εύλογη προθεσμία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα
εκτελούνται σε βάρος του και για λογαριασμό του και η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται
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από την πρώτη πληρωμή του και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση
εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος που αφορούν.
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7. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
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