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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ 

ΓΔΤΑΛ  

ΔΡΓΟ: ΓΙΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΒΡΙΑ 

ΚΑΙ ΤΣΗΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΛΤΜΑΣΩΝ ΒΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΔΡΩΝ 

ΔΩ Δ.Δ.Λ. 
 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
 
Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία έρεη ηνλ ηίηιν: 
«ΓΗΚΣΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΒΡΗΑ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΒΡΗΑ ΚΑΗ 
ΒΑΣΔΡΧΝ ΔΧ Δ.Δ.Λ» 
 
Μειέηεο πνπ εθαξκφδνληαη: 

α. "ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ Γ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΞ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ 
ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ - Μ.Π.Δ. - ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ", πνπ εθπνλήζεθε ην 2011 απφ ηα Γξαθεία κειεηψλ : Μ. ΣΟΤΡΒΑΛΖ – Υ. 
ΚΡΗΚΛΑΝΖ - Π. ΜΟΤΣΕΟΤΡΖ - . ΒΑΒΑΛΗΑΡΟΤ – Μ. ΣΑΞΔΗΓΖ – Β. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ σο 
πξνο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (ππνινγηζκνί, ζρεδηαζκφο).  

β. "ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΔΤΥΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΡΓΑ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ, ΒΡΗΑ, 
ΒΑΣΔΡΧΝ - ΓΗΚΤΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΒΡΗΑ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 
ΒΡΗΑ ΚΑΗ ΒΑΣΡΡΧΝ ΔΧ Δ.Δ.Λ.", πνπ εθπνλήζεθε ην 2017 απφ ην Γξαθείν Μειεηψλ  Η. 
ΚΑΛΟΓΔΡΟΓΗΑΝΝΖ.  

 
Χο πξνο ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κε ηελ  παξνχζα εξγνιαβία, ζα 
εθαξκνζηνχλ ηα αθφινπζα ζρέδηα: 
 

σέδια από ηην (α) μελέηη με ηίηλο "ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ Γ. ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΞ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΠΡΟΔΓΚΡΗΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ - Μ.Π.Δ. - ΟΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ",   

- ΥΤθ.2 Υάξηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (Βξίζα) 

- ΥΑ.1 Γεληθή δηάηαμε έξγσλ απνρέηεπζεο (Πνιηρλίηνο - Βξίζα), φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή 
ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ηεο Βξίζαο, ηνπ αγσγνχ ειεχζεξεο ξνήο  αβ(Π,ΒΡ) – 38 θαη 
ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ΦΑ(ΒΡ) – 38 

- ΥΑ.2 Γεληθή δηάηαμε έξγσλ απνρέηεπζεο (Βαηεξά)  

- ΥΟ.2 Γεληθή δηάηαμε έξγσλ νκβξίσλ (Βξίζα) 

- 1Α.6 Οξηδνληηνγξαθία δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (Α.Μ. Βξίζαο – Βξίζα) 

- 1Α.7 Οξηδνληηνγξαθία δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (Α.Μ. Βαηεξά – ΔΔΛ) 

- 1Α.8 Οξηδνληηνγξαθία δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (Α.Μ. Βαηεξά – ΔΔΛ) 

- 1Ο.2 Οξηδνληηνγξαθία δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ (Βξίζα) 

- 2Α.4 Μεθνηνκή δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (Αγσγνί Διεχζεξεο Ρνήο  Βξίζαο)  

- 2Ο.2 Μεθνηνκή δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ (Βξίζα) 
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- 3.1 Απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην θνκβνινγίνπ, ζα θαηαζθεπαζηνχλ κφλν νη θφκβνη πνπ 
αθνξνχλ ηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ΦΑ(Βαη) – ΔΔΛ  

 

σέδια από ηην (β) μελέηη με ηίηλο "ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΔΤΥΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ: ΔΡΓΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΛΤΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ, 
ΒΡΗΑ, ΒΑΣΔΡΧΝ - ΓΗΚΤΤΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΒΡΗΑ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 
ΒΡΗΑ ΚΑΗ ΒΑΣΡΡΧΝ ΔΧ Δ.Δ.Λ."   

- 1Α.5 Απφ ην ζρέδην Οξηδνληηνγξαθίαο δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ (Α.Μ. Βξίζαο - 
ΔΔΛ), ζα θαηαζθεπαζηεί κφλν ν αγσγφο ειεχζεξεο ξνήο  αβ(Π,ΒΡ) – 38, ν 
θαηαζιηπηηθφο αγσγφο ΦΑ(ΒΡ) – 38 θαη ηκήκα ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ηεο Βξίζαο  

- 2Α.1T Αγσγνί ππφ πίεζε Βξίζαο – Βαηεξψλ 

- 3.1 Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην θνκβνινγίνπ  

- 3.2 Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ηππηθψλ δηαηνκψλ  

- 3.3 Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην θξεαηίσλ απνρέηεπζεο  

- 3.4 Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο  

- 3.5 Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην ζσκάησλ αγθχξσζεο ζσιελψζεσλ 

- 3.6 Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην θξεαηίσλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ θαη αζθαιείαο  

- 3.7 Καηαζθεπαζηηθφ ζρέδην πδξνζηφκηνπ ππξφζβεζεο 
 
Χο πξνο ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν πνπ ζα πινπνηεζεί κε ην παξφλ έξγν θαζψο θαη ηα 
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, εθαξκφδεηαη ε (β) κειέηε. 
 
 

2. ΠΔΡΙΟΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Χο πεξηνρή ηνπ έξγνπ νξίδνληαη νη νηθηζκνί  Βξίζαο θαη Βαηεξψλ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πνιηρλίηνπ 
 ηνπ Γ. Λέζβνπ. 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ησλ παληνξξντθψλ αγσγψλ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ηνπ νηθηζκνχ 
Βξίζαο, κε ζχγρξνλν ρσξηζηηθφ δίθηπν αθαζάξησλ & νκβξίσλ, θαζψο θαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο 
ιπκάησλ απφ ηηο ηειηθέο ζέζεηο ζπγθέληξσζεο ησλ νηθηζκψλ Βξίζαο θαη Βαηεξψλ έσο ηελ ζέζε 
ηεο ΔΔΛ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αγσγνχο ειεχζεξεο ξνήο θαη θαηαζιηπηηθνχο αγσγνχο, ρσξίο ηελ 
θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ αληιηνζηαζίσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν άιιεο εξγνιαβίαο. 
    
Σαπηφρξνλα κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ αθαζάξησλ ζηνλ νηθηζκφ Βξίζαο, ζα θαηαζθεπαζηνχλ 
ηα δίθηπα νκβξίσλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη αγσγνί χδξεπζεο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
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3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ 
 
Σα έξγα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία, φπσο απνηππψλνληαη ζηα 
ρέδηα 1Α.i, 1Τ.i θαη 1Ο.i ηεο κειέηεο (β) ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1 ηεο παξνχζαο είλαη: 

 

α.  Γίκηςα Αποσέηεςζηρ ακαθάπηων 
 
 Αγωγοί Μεταυοράς 
 

 Βπίζα 
 
 Φ.Α(Βξ)  - 38  Καηαζιηπηηθφο αγσγφο 
   Γηαηνκή PE Φ160, Μήθνο L = 1.700 m   
 
 
 38  - αβ(Π,Βξ)  Αγσγφο ειεχζεξεο ξνήο 
         Γηαηνκή  PVC Φ315, Μήθνο L = 120 m  
 

 Βαηεπά 
 
 Φ.Α(Βαη)  - Δ.ΔΛ Καηαζιηπηηθφο αγσγφο 
   Γηαηνκή PE 2Φ160, Μήθνο  ράξαμεο L = 2.850 m   
 
 Γίκτσα σσλλογής Βρίσας  
 
 - Μήθνο L = 1.780 m   Γηαηνκέο PVC Φ200, Φ250, θαη Φ315  
 

 ςνολικό μήκορ αγωγών ελεύθεπηρ ποήρ  L = 1.900 m 

 ςνολικό μήκορ καηαθλιπηικού αγωγού   L =  4.550 m (σάπαξηρ) 
 

β. Γίκηςα Αποσέηεςζηρ Ομβπίων 
 
 - Μήθνο: L1 = 1.300 m   Αγσγνί / Φ400, Φ600, Φ800 θαη νξζνγσληθή δηαηνκή 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
   L2 = 100 m Αγσγνί PVC Φ250, Φ400 (δίθηπα πδξνζπιινγήο) 

 

 ςνολικό μήκορ αγωγών ομβπίων 1.400 m 

 

γ. Ανηικαηάζηαζη Δζωηεπικών Γικηύων Ύδπεςζηρ 
 

Γηα ηνλ νηθηζκφ Βξίζαο, ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαζθεπάδεηαη δίθηπν ζπιινγήο αθαζάξησλ, δελ είλαη 
δπλαηή ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ εθηηκάηαη αληηθαηάζηαζε 
εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο κε δηαηνκέο σο πθίζηαληαη.  
 
- Δζσηεξηθφ Γίθηπν: Μήθνο L = 1.350 m,    Γηαηνκέο ΡΔ Φ63 έσο Φ140.    
  
ε φια ηα παξαπάλσ κήθε αγσγψλ απνρέηεπζεο, νκβξίσλ θαη χδξεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 
θαη απξφβιεπηα κήθε. 
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4. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 
4.1 ΤΝΘΖΚΔ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ 

 
ηνλ νηθηζκφ Βξίζαο θαη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ έξγνπ, πθίζηαληαη δίθηπα χδξεπζεο θαη 
ρσξηζηηθά ή παληνξξντθά δίθηπα απνρέηεπζεο, ηα νπνία ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ θαη κε ην παξφλ έξγν 
ζα αληηθαηαζηαζνχλ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ δηθηχσλ, ζε εθηεηακέλα ηκήκαηα  δελ είλαη 
εθηθηή ε πξνζσξηλή δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία  ησλ πθηζηακέλσλ αγσγψλ ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ησλ 
δξφκσλ ηνπ νηθηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα απνμειψλνληαη γηα λα θαηαζθεπάδνληαη νη 
λένη. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλάληη ξνψλ 
αθαζάξησλ & νκβξίσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί ν νηθηζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ, σο πξνο ηελ απνρέηεπζε θαη 
χδξεπζή κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή φριεζε. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ε 
παξάκεηξνο απηή είλαη θξίζηκε θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, θαζφζνλ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 
θαηαζθεπήο.  
  
Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ζεκαληηθέο πξφζζεηεο δπζρέξεηεο θαηά ηηο εξγαζίεο εθζθαθψλ θαη 
ηνπνζεηήζεσλ ησλ λέσλ αγσγψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ 
έξγνπ, θαζφζνλ ζα πιεξψλνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο 
επηπξφζζεηε απνδεκίσζε.  
 
Δπίζεο ιφγσ ησλ παξαπάλσ, ζα πξέπεη ε θαηαζθεπή ησλ λέσλ δηθηχσλ  λα γίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε θαζφιν ην δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη έσο ηελ απνπεξάησζε απηψλ, λα ιεηηνπξγεί ν 
νηθηζκφο σο πξνο ηελ χδξεπζε θαη απνρέηεπζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 
 
πγθεθξηκέλα:   
 
α. Χο πξνο ηελ απνρέηεπζε αθαζάξησλ, φπνπ ππάξρνπλ πθηζηάκελεο ηδησηηθέο ζπλδέζεηο, απηέο 

ζα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. Αλάινγα κε ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο θαη ηηο ηπρφλ εηδηθέο δπζθνιίεο, είηε 
ζα γίλεηαη νξηζηηθή αληηθαηάζηαζε ηεο ηδησηηθήο ζχλδεζεο απνρέηεπζεο απ΄ επζείαο, είηε ζα 
γίλεηαη πξνζσξηλή γηα λα εμππεξεηνχληαη νη νηθίεο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα γίλεηαη ε νξηζηηθή 
αληηθαηάζηαζε. Οη πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 
θαη δελ δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε γη΄ απηφ. 

 
β. Χο πξνο ηελ απνρέηεπζε νκβξίσλ, ζα πξέπεη ε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ λα γίλεη θαηά ηέηνην 

ηξφπν (κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ), ψζηε λα παξνρεηεχνληαη ηα φκβξηα ζε θαηάληη πθηζηάκελν 
αγσγφ νκβξίσλ θαη λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πιεκκπξηθά θαηλφκελα πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ηηο 
εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ αγσγψλ θαη πνπ ζα επεξεάζνπλ ηφζν ην έξγν φζν θαη ηνλ νηθηζκφ. 
Μηθξνέξγα  παξάθακςεο ησλ νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, πνπ ελδερνκέλσο λα απαηηεζνχλ, ζα 
γίλνπλ κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ. 

 
γ. Χο πξνο ηελ χδξεπζε, ζα γίλεη πξνζσξηλή ελαέξηα πδξνδφηεζε κεηά ησλ απαηηνχκελσλ 

ζπλδέζεσλ νηθηψλ (φπνπ δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ελ ιεηηνπξγία ν παιαηφο αγσγφο θαηά ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηθηχνπ) πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ λένπ 
δηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε απηή,  ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  
ε πεξίπησζε πνπ δηαηεξνχληαη νη παιαηνί αγσγνί γηα πξνζσξηλή πδξνδφηεζε νηθηψλ, ζα 
πξέπεη κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ δηθηχνπ χδξεπζεο, λα έρνπλ ηεζεί εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί ην λέν δίθηπν ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ κε ην 
ππφινηπν λέν δίθηπν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε παιαηφηεξεο εξγνιαβίεο, αθνχ πξψηα 
απνκνλσζεί ην δίθηπν απηφ ζηε κηθξφηεξε δπλαηή δψλε χδξεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
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Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. Οη εξγαζίεο απνκφλσζεο θαη ζχλδεζεο ζα πιεξσζνχλ κε ηα 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  

 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην θεθ. 2 ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 1 (Γεληθνί Όξνη) ηνπ ηεχρνπο Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 
 
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο λα γίλεη ν βέιηηζηνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ Δθζθαθψλ Καηαζθεπψλ θαη Καηεδαθίζεσλ 

(Α.Δ.Κ.Κ.) ζα γίλεηαη θαη ζα απνδεκηψλεηαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 1.16.1.(1) ηεο .Τ. ηνπ έξγνπ. 

Σν έξγν θαηαζθεπάδεηαη ζε νδηθνχο άμνλεο ηνπ νηθηζκνχ θαη ζα πξέπεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θχξην 
ηνπ έξγνπ θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα γίλεη ν βέιηηζηνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο 
 
4.2 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
 
Οη εθζθαθέο σο πξνο ην ρψξν εθηέιεζεο ησλ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ΔΣΔΠ 
08-01-03-01 παξ. 3.1.3 

α) Δκηόρ καηοικημένων πεπιοσών, (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εθζθαθέο πνπ εθηεινχληαη 
εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο νδψλ ρσξίο ηδηαίηεξε δηεξρφκελε θπθινθνξία)  

β) Δνηόρ καηοικημένων πεπιοσών θαη ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθψλ αμφλσλ ππφ θπθινθνξία. 
 
 
ην παξφλ έξγν ζηε θαηεγνξία (α)  (Δθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ) πεξηιακβάλνληαη ηα ηκήκαηα: 
 
Αγσγνί ειεχζεξεο ξνήο 
Αγσγφο κεηαθνξάο Α.Μ  Σκήκα 38 έσο ΦΑ(Π,Βξ)  
  ε ρσκαηφδξνκν ρσξίο ηδηαίηεξε δηεξρφκελε θπθινθνξία  
     
Καηαζιηπηηθνί αγσγνί  ην ζπλνιηθφ ηνπο κήθνο    
  ε ρσκαηφδξνκν ρσξίο ηδηαίηεξε δηεξρφκελε θπθινθνξία 
 
θαη απνδεκηψλνληαη κε ηα άξζξα 2.i ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
 
Σα ινηπά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληα ζηελ θαηεγνξία (β) (εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ) 
θαη απνδεκηψλνληαη κε ηα άξζξα 3.i ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
 
Σα πιάηε ησλ νξπγκάησλ θαη νη απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ θαη ζηα ζρέδηα ησλ ηππηθψλ δηαηνκψλ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηηο εμήο 

επηζεκάλεηο, φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ αληηζηεξίμεσλ: 

α) Σν πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο ζηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη αληηζηεξίμεηο 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 20 cm αλεμαξηήησο πάρνπο θαη είδνπο εθαξκνδφκελεο αληηζηήξημεο. 

β)  Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 1,75 m εθαξκφδνληαη νη ηππηθέο δηαηνκέο ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 

παξ. 5.5.  Ζ κέζνδνο αληηζηήξημεο θαηά θαλφλα είλαη κε μπινδεχγκαηα ιφγσ ηεο θχζεο 
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εδάθνπο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ο αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο άιινπ ηχπνπ αληηζηήξημεο απφ ηα μπινδεχγκαηα ζα ζπληάζζεη εηδηθή γεσηερληθή 

κειέηε ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1.7 ηεο .Τ. Οη αληηζηεξίμεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 3 (α θαη β) δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαηηέξσο, θαζφζνλ 

ζεσξνχληαη ζπνξαδηθέο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ εθζθαθήο 

νξπγκάησλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  

γ) Γηα βάζνο νξχγκαηνο κεγαιχηεξν ησλ 1,75 m, ε αληηζηήξημε ζα γίλεηαη σο εμήο: 

 γηα εθζθαθέο ζε έδαθνο ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ ή βξαρψδεο, ε αληηζηήξημε ζα 

γίλεηαη κε μπινδεχγκαηα. ηαζεξνπνηεκέλν έδαθνο ζεσξείηαη ην έδαθνο κε 

ραξαθηεξηζκφ ηνπιάρηζηνλ 50% ζε βξάρν. 

 γηα εθζθαθέο ζε ραιαξφ έδαθνο, ε αληηζηήξημε ζα γίλεηαη κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα 

ηχπνπ Krings. 

  

Οη εθζθαθέο ζα επηκεηξνχληαη ζε m
3
 φγθνπ νξχγκαηνο κε βάζε ηηο Γξακκέο Θεσξεηηθήο Δθζθαθήο 

(Γ.Θ.Δ.) σο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01. Γελ επηκεηξψληαη θαη 

αληίζηνηρα δελ απνδεκηψλνληαη εθζθαθέο εθηφο ησλ παξαπάλσ Γ.Θ.Δ. ηεο ελ ιφγσ Δ.Σ.Δ.Π. 

 
Ο ππζκέλαο ηνπ ζθάκκαηνο κνξθψλεηαη επίπεδνο, ζα δηαζηξψλεηαη ε ππφβαζε άκκνπ, ζα 
ηνπνζεηείηαη ν αγσγφο θαη ζα ζπλερίδεηαη ε θαηαζθεπή ηεο επίρσζεο ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή 
δηαηνκή. Ζ επίρσζε πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ηα πξντφληα εθζθαθήο είλαη θαηάιιεια ζα επηιέγνληαη γηα ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ 
ζθπξφδεκα θαηά ην ζηάδην ησλ εθζθαθψλ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφθηε θαη ε 
ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ησλ άξζξσλ Α.Σ. 3.1 θαη 3.2 ηνπ ηηκνινγίνπ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί ε εθ λένπ ηνκή θαηά ην ζηάδην απνθαηάζηαζεο νδνζηξσκάησλ, 
απηή ζα απνδεκησζεί κε ην άξζξν  Α.Σ 8.0 ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Ζ επαλεπίρσζε πάλσ απφ ηε δψλε αγσγνχ, πξνβιέπεηαη λα γίλεη: 

 Με θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο έσο ηε δψλε νδνζηξσζίαο σο νξίδεηαη ζηηο ηππηθέο δηαηνκέο.  
ζε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ φπνπ δελ απαηηείηαη απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο (π.ρ ράξαμε αγσγνχ 
ζε ηδηνθηεζίεο θαη ζε ρσκαηφδξνκνπο) θαη ζε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ φπνπ γίλεηαη απνθαηάζηαζε 
ηνπ νδνζηξψκαηνο ζε φιν ην πιάηνο ηεο νδνχ. 

  Με ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, ζε ηκήκαηα ηνπ έξγνπ εληφο νηθηζκνχ θαη ζε ηκήκαηα εθηφο 
νηθηζκνχ φπνπ απαηηείηαη απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ηα πξντφληα εθζθαθήο είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ επίρσζε ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ. 

 
ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ πιηθνχ επαλεπίρσζεο γίλεηαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
επηβέπνπζαο ππεξεζίαο 
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Ζ επίρσζε κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο κπνξεί λα γίλεηαη επίζεο είηε κε ρξήζε ακκνράιηθνπ 

ηχπνπ Β είηε κε αλαθπθινχκελν πιηθφ ιαηνκείνπ θαη λα απνδεκηψλεηαη κε ην άξζξα Α.Σ. 13.i ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.  

 

Ζ πξνζαχμεζε εθζθαθψλ ιφγσ ζπλζεθψλ ζηελφηεηαο ρψξνπ ζα ιακβάλεηαη κφλν φηαλ 

ππνρξεσηηθά νη εξγαζίεο εθζθαθψλ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν φπσο ζε 

πεδνδξφκηα ή ζην έξεηζκα νδψλ ρσξίο ηελ θαηάιεςε ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ζε νδνχο πιάηνπο 

κηθξφηεξν ησλ 2,00 κέηξσλ, ρσξίο θακία άιιε πξφζζεηε απνδεκίσζε (π.ρ. κεηαθνξέο πξντφλησλ 

θαη πιηθψλ θιπ.). 

 
Όπνπ θαηαζθεπάδνληαη δίθηπα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ & νκβξίσλ ζε παξάιιειε ράξαμε, ελψ 

ζηελ κειέηε πξνκεηξψληαη σο ρσξηζηά νξχγκαηα, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ιφγσ ζηελφηεηαο 

νδψλ θαη δπζρεξεηψλ απφ πθηζηάκελα ΟΚΧ, ζα δηαλνηρζεί έλα θνηλφ φξπγκα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

νη αληηζηεξίμεηο ζα επηκεηξνχληαη κία θνξά γηα ην θνηλφ απηφ φξπγκα 

 

Οη αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη χδξεπζεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά νξχγκαηα, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ νη νδεχζεηο ηνπο είλαη παξάιιειεο. Σφηε νη αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

θαη χδξεπζεο ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλφ φξπγκα ζχκθσλα κε ηελ  αληίζηνηρε ηππηθή δηαηνκή ηεο 

κειέηεο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ αθαζάξησλ, νινθιεξψλεηαη ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

έσο ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο γίλεηαη εθ λένπ εθζθαθή 

νξχγκαηνο, ηα πξντφληα εθζθαθήο ηνπνζεηνχληαη παξαπιεχξσο θαη ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

ηεο χδξεπζεο απνδεκηψλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ηηκή ησλ άξζξσλ Α.Σ.13.i ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο. 

 

Ζ θαζαίξεζε νδνζηξσκάησλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα απνδεκηψλεηαη κε ην άξζξν Α.Σ.3.2 ηεο 

κειέηεο, ελψ ε θαζαίξεζε νδνζηξσκάησλ κε ειαθξχ νπιηζκφ (δνκηθφ πιέγκα) απνδεκηψλεηαη κε 

ην άξζξν Α.Σ.23.1. Ο αληίζηνηρνο φγθνο ζα αθαηξείηαη απφ ηα θπβηθά εθζθαθψλ ηνπ νξχγκαηνο. Ζ 

θαζαίξεζε ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα αθνξά κεκνλσκέλα ζηνηρεία φπσο πθηζηάκελα 

θξεάηηα, ηκήκαηα πιαθνζθεπψλ θιπ) θαη απνδεκηψλεηαη κε ην άξζξν Α.Σ. 23.2.   

   

Ζ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 γίλεηαη έσο ηελ ζηάζκε 

νδνζηξσζίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην νδφζηξσκα απνθαζίζηαηαη κφλν ζην πιάηνο ηνπ 

νξχγκαηνο θαη πξέπεη, ε νδφο λα δνζεί ζε πξνζσξηλή ιεηηνπξγία πξηλ ηελ εξγαζία ηεο 

απνθαηάζηαζεο, ηφηε ε επίρσζε γίλεηαη θαη απνδεκηψλεηαη έσο ηελ ζηάζκε ηεο νδνχ. ηε 

ζπλέρεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ε επίρσζε ηεο 
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δψλεο νδνζηξσζίαο αθαηξείηαη θαη ε εξγαζία απηή απνδεκηψλεηαη κε ην άξζξν Α.Σ.15 ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. Σν πιηθφ ηεο ελ ιφγσ επίρσζεο δελ απνξξίπηεηαη σο αθαηάιιειν, αιιά 

ηνπνζεηείηαη παξαπιεχξσο ή ζηελ εξγνηαμηαθή απνζήθε ηνπ αλαδφρνπ πξνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε.  

 
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο ζ΄ φιν ην πιάηνο ηεο νδνχ, 

πξνεγείηαη ηεο νδνζηξσζίαο ε εξγαζία δηακφξθσζεο ζθάθεο, ε νπνία απνδεκηψλεηαη κε ην 

άξζξν Α.Σ. 15 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. Οη εξγαζίεο ηεο δηακφξθσζεο ζθάθεο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην ελ ιφγσ άξζξν. 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ψζηε ην ηειηθφ νδφζηξσκα λα είλαη φπσο ζηελ αξρηθή ηνπ 

κνξθή 

 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη θαηά θαλφλα ζην πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. Ζ νιηθή απνθαηάζηαζε ζ΄ φιν ην πιάηνο ηνπ 

δξφκνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ εληνιήο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.  

 

Σα αθαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο, ακκνραιίθσλ θαη θαζαηξέζεσλ (Α.Δ.Κ.Κ.) κεηαθέξνληαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο απηψλ. Ζ ελ ιφγσ κεηαθνξά 

επηκεηξάηαη ζε θπβηθά κέηξα εθζθαθψλ επηκεηξνχκελα επί ηνπ νξχγκαηνο επί ηελ απφζηαζε 

κεηαθνξάο θαη απνδεκηψλεηαη κε ηα άξζξα Α.Σ. 5.i θαη A.T. 6.i ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο επηκέηξεζεο θαη ηεο πιεξσκήο ζα είλαη ην ηηκνιφγην ηνπ πζηήκαηνο 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Α.Δ.Κ.Κ. πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν Αλάδνρνο ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, ζην νπνίν ζα ππάξρεη πιήξεο αληηζηνίρεζε ησλ θπβηθψλ εθζθαθήο 

ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ πνζνζηνχ 25% ηνπ επηπιήζκαηνο. Αλεμαξηήησο ηεο επηινγήο ηνπ 

Αλαδφρνπ ε απνδεκίσζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ απφζηαζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ αδεηνδνηεκέλνπ  ελ 

ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή Α.Δ.Κ.Κ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δηεξεπλεηηθέο εξγαζίεο: 

 Οη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα επαιήζεπζε κεθνηνκηθψλ θαη νξηδνληηνγξαθηθψλ ραξάμεσλ ηεο 

κειέηεο πιεξψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (εθζθαθέο, 

επηρψζεηο θιπ.) 

 Οη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο πνπ γίλνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκείσλ ζχλδεζεο κε 

πθηζηάκελα δίθηπα χδξεπζεο πιεξψλνληαη απφ ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ 
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Σν έξγν ζα παξαιακβάλεηαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ – 
ειέγρσλ θιπ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ (εξγαζία θαη πιηθά) εάλ δηαπηζησζνχλ κε 
ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο δελ επηκεηξνχληαη 
ρσξηζηά δηφηη είλαη ελζσκαησκέλεο ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 

Σφζν νη αγσγνί, φζν θαη ηα θξεάηηα επηζθέςεσο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά 
θαη γηα απηφ πξνηείλνληαη εηδηθά κέηξα ζηεγάλσζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ αζηνρία είλαη δπλαηφλ 
λα νδεγήζεη κέρξη θαη αρξήζηεπζε ηνπ φινπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηφηη κπνξεί λα αληινχληαη 
ζηηο Δ.Δ.Λ. πνζφηεηεο ησλ ππεδαθίσλ πδάησλ πνιιαπιάζηεο ηεο παξνρήο ιπκάησλ.  
 

Οη αγσγνί αθαζάξησλ ηνπνζεηνχληαη θαηά θαλφλα ζηελ ίδηα πεξίπνπ ζηάζκε κε ηνπο αγσγνχο 
φκβξησλ, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά επηβάιιεηαη απφ ηε ζπλνιηθή ράξαμε. ε πεξίπησζε πνπ γηα 
θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθηχσλ χδξεπζεο ζε θνηλφ φξπγκα κε ην 
δίθηπν απνρέηεπζεο, ζα πξέπεη ν αγσγφο απνρέηεπζεο λα ηνπνζεηείηαη βαζχηεξα ηνπ αγσγνχ 
χδξεπζεο θαη ε κεηαμχ ηνπο θαηαθφξπθε απφζηαζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,30 m. 

 

Σα πξνο θαηαζθεπή δίθηπα απνρέηεπζεο κε ηελ παξνχζα εξγνιαβία, ζα έρνπλ σο απνδέθηε 
πθηζηάκελα θξεάηηα. Οη ζπλδέζεηο ηνπ λένπ δηθηχνπ κε ηα θξεάηηα απηά, ζα απνδεκηψλνληαη κε ην 
ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Σα λέα δίθηπα χδξεπζεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζα είλαη ζπλέρεηα ησλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί κε παιαηφηεξεο εξγνιαβίεο  θαη ζα απνηεινχλ εληαία ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε απηά. Γηα 
ην ιφγν απηφ, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο κε ην πθηζηάκελν δίθηπν σο 
αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 4.1 ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  
 
Όζνλ αθνξά ηηο εθζθαθέο, επηρψζεηο θαη απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ, ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηα 
ζθάκκαηα ηεο απνρέηεπζεο.  
 
Γηα ηα δίθηπα χδξεπζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο θαη πξνβιεπφκελεο δνθηκέο 
ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Κακία εξγαζία δε ζα παξαιακβάλεηαη, εάλ ηα λέα δίθηπα ηεο χδξεπζεο 
δελ έρνπλ ππνζηεί κε επηηπρία ηηο απαξαίηεηεο θαη πξνβιεπφκελεο δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο.  

 
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα ηίζεληαη ππ’ φςηλ ηεο ππεξεζίαο πξνο 
έγθξηζε, πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα πάληα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 
 
 
4.3 ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. 
 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηε θάζε ησλ εθζθαθψλ ηνπ δηθηχνπ ιφγσ πηζαλήο 
δηέιεπζεο δηθηχνπ ηειεπηθνηλσληψλ ή θαη άιισλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  
 
Ο Αλάδνρνο ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (ην πνιχ εληφο είθνζη εκεξψλ) ππνρξενχηαη 
λα ελεκεξψζεη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο-νξγαληζκνχο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, θ.α.) γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ έξγνπ, θαη λα πξνβεί ζηε ιήςε νδεγηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Ζ., θιπ.) γηα 
ηελ χπαξμε θαισδίσλ θαη αγσγψλ ησλ παξαπάλσ Οξγαληζκψλ ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη 
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πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ζηελ απνθάιπςε θαη εληνπηζκφ (αθξηβή πξνζδηνξηζκφ) 
απηψλ θαζψο θαη ζηελ κεηέπεηηα πξνζηαζία ηνπο πξνο απνθπγή δεκηψλ, ε απνθαηάζηαζε ή ε 
απνδεκίσζε ησλ νπνίσλ ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 
θαη αθνχ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο πεξηνρήο θαη ησλ  ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ θαη ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηηο ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο δηθηχσλ ΟΚΧ 
(θνιψλεο ΓΔΖ & ΟΣΔ, Τπνζηαζκνί ΓΔΖ) νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, 
θαη ρξεηάδνληαη κεηαηφπηζε ή άξζε, γηα ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο κεηαηφπηζεο κε θνηλνπνίεζε 
ζηελ Τπεξεζία. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο ή άξζεο απηψλ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε θαη θαηαβάιινληαη 
απ’ επζείαο απ’ απηφλ , εθηφο εάλ ε αλάγθε κεηαηφπηζεο πξνέθπςε απφ απζαίξεηεο ελέξγεηεο ηνπ 
Αλαδφρνπ νπφηε βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ίδην. 
 
Σαπηφρξνλα φκσο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γεληθά λα 
ελεξγεί θαη λα νριεί  ηηο Τπεξεζίεο, Οξγαληζκνχο θιπ  γηα επίζπεπζε ησλ εξγαζηψλ κεηαηφπηζεο, 
απνκάθξπλζεο, ππνζηήξημεο θιπ. ησλ ηπρφλ δηθηχσλ ηνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ 
εξγαζηψλ θαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα εγείξεη αμηψζεηο 
απνδεκίσζεο ηνπ γηα δπζρέξεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο. 
 
4.4 ΤΛΗΚΟ ΧΛΖΝΧΝ 
  

 Σν δίθηπν ζπιινγήο αθαζάξησλ θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιήλεο P.V.C-U ζπκπαγνχο 

ηνηρψκαηνο, SDR 41 

 Ο θαηαζιηπηηθνί αγσγνί αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο ΡΔ80 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 

MRS8=8 Mpa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 

 Σα εζσηεξηθά δίθηπα χδξεπζεο  απφ ζσιήλεο ΡΔ100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 

MRS10=10Mpa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2  

 Σν δίθηπν νκβξίσλ απφ ηζηκεληνζσιήλεο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, θιάζεσο αληνρήο 120, ή 

ζσιήλεο P.V.C-U γηα ηε ζχλδεζε θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο κε ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ.   

 Όινη νη ζσιήλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιειεο αληνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Δγθεθξηκέλεο Οξηζηηθήο Μειέηεο. 

 
4.5 ΤΚΔΤΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
 
ηνπο αγσγνχο ππφ πίεζε, ηνπνζεηνχληαη φπνπ απαηηνχληαη δηθιείδεο, εθθελσηέο, αεξνεμαγσγνί θαη 
ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί ζε θξεάηηα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 
Γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ πξνβιέπνληαη ζψκαηα αγθχξσζεο ζηα 
ζεκεία ησλ θακππιψλ, ζε κεγάιεο θιίζεηο, ζηα ζεκεία δηαθιαδψζεσλ, αιιαγήο δηαηνκήο θιπ. ε 

θάζε απιφ ηαχ, δηθιείδα ή ζπζηνιή, νη αγθπξψζεηο απηέο ζεσξνχληαη επηβεβιεκέλεο.  
 
 
4.6 ΧΜΑΣΑ ΑΓΚΤΡΧΖ – ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 
 
ψκαηα αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο ησλ αγσγψλ, φπνπ ιφγσ ράξαμεο 
(θακπχιεο) ή εηδηθψλ ηεκαρίσλ (ζπζηνιέο, ηαπ θιπ.) ή ζπζθεπψλ ειέγρνπ αζθαιείαο (δηθιείδσλ 
θιπ.) ή κεγάιεο θαηά κήθνο θιίζεο ππάξρεη θίλδπλνο λα κεηαθηλεζνχλ νη ζσιήλεο ηφζν απφ ηε 
ζεσξεηηθή γξακκή ηεο ράξαμεο απηψλ φζν θαη απφ ηελ κεθνηνκή ηνπο. Σα ζψκαηα αγθχξσζεο 



 
 

 

       
- 11 - 

 

ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε. Ο αλάδνρνο επίζεο 
είλαη ππνρξεσκέλνο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ λα επηζεκάλεη ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζσκάησλ αγθχξσζεο 
ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη λα θαηαζθεπάζεη απηά εθφζνλ ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, επζπλφκελνο γηα θάζε δεκηά απφ έιιεηςε ζσκάησλ αγθχξσζεο ή 
θαηαζθεπή αλεπαξθψλ ηνηνχησλ, εθφζνλ δελ δήηεζε έγθαηξα απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία 
έγθξηζε λα ηα θαηαζθεπάζεη. 
 
Σα ζψκαηα αγθχξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθή ηφζν γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φζν θαη γηα 
ηηο δνθηκέο θαη πάλησο γηα λα παξαιακβάλνπλ ηηο αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ 
πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζσιήλσλ. 
 
Ζ εθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ζα πξέπεη λα γίλεη αθξηβψο ζηηο 
απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο, ψζηε ε βάζε θαη νη θαηαθφξπθεο πιεπξέο ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο λα 
εθάπηνληαη ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ην ζθπξφδεκα λα παθηψλεηαη κέζα ζην έδαθνο κε 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ μπινηχπσλ έζησ θαη εάλ απαηηείηαη ε επαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζψκαηνο 
αγθχξσζεο. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ βάζνπο ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζψκαηνο 
αγθχξσζεο, θξηζεί φηη ην δεκηνπξγνχκελν θελφ κεηαμχ παξεηάο νξχγκαηνο εδάθνπο θαη παξεηάο 
ζψκαηνο αγθχξσζεο είλαη κεγάιν, ηφηε ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μπιφηππνο γηα ηελ έγρπζε 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ην θελφ λα γεκίζεη κε ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν ηερληθψλ έξγσλ ζε 
ηξψζεηο 30 εθ. κε βαζκφ ζπκππθλψζεσο 95% ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κεζφδνπ PROCTOR.  
Σν ηκήκα ηεο εθζθαθήο, ην ππεξάλσ ηεο ζηάζκεο αλσηέξαο επηθαλείαο ησλ ζσκάησλ 
αγθχξσζεο ζα επηρσζεί, φπσο πξνβιέπεηαη γεληθψο λα επηρσζνχλ νη αγσγνί. 
 
Πξνβιέπνληαη επίζεο κηθξά ηερληθά έξγα δηάβαζεο θάησ απφ δξφκνπο ή ηάθξνπο, θαζψο θαη 
εγθηβσηηζκνί αγσγψλ ζε ζθπξφδεκα, φπνπ ιφγσ κεθνηνκηθήο ράξαμεο απηνί ηνπνζεηνχληαη:  

 ζε κηθξφ βάζνο (βάζνο άλσ άληπγαο αγσγνχ <=0,50 m), 

 εθηφο νξχγκαηνο ζε κηθξέο πδαηνγέθπξεο, 

 θάησ απφ θνίηεο ρεηκάξξσλ. 
 
4.7 ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  
 
ην δίθηπν απνρέηεπζεο σο απνηππψλεηαη ζηα ζρέδηα πξνβιέπνληαη θξεάηηα επηζθέςηκα. 
 
Δπηιέγνληαη θξεάηηα ηξηψλ ηχπσλ ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο: 
 

 Κπθιηθά Φξεάηηα ηχπνπ Α  (D = 1,00 m) γηα βάζνο αγσγνχ έσο 2,00 m θαη δηαηνκή αγσγνχ 
έσο Φ500  

 Κπθιηθά Φξεάηηα ηχπνπ Β  (D = 1,20 m) γηα βάζνο αγσγνχ > 2,00 m θαη αλεμάξηεηνπ 
βάζνπο γηα δηαηνκή αγσγνχ κεγαιχηεξεο απφ Φ500 θαη έσο Φ800.  

 Οξζνγσληθά ή Κπθιηθά Φξεάηηα ηχπνπ Γ (D = 0,60 m) γηα βάζνο αγσγνχ έσο 1,60 m θαη 
γηα δηαηνκή αγσγνχ κηθξφηεξε απφ Φ400. Σνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο φπνπ γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο είλαη δχζθνιε ε θαηαζθεπή 
ηνπ θξεαηίνπ ηχπνπ Α. 

  
H έδξαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεη ζε εμνκαιπληηθή ζηξψζε απφ ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 10 εθ. 

  



 
 

 

       
- 12 - 

 

Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ επί ηφπνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25 θαη ζα έρνπλ 

ηνηρψκαηα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,20 m νπιηζκέλα κε δηπιφ (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) κεηαιιηθφ 

νπιηζκφ. Δζσηεξηθά ζα επηζηξσζνχλ κε ηζηκεληνεηδέο πιηθφ θαη ηζηκεληνθνλία ζηηο ζέζεηο ησλ 

ζπλδέζκσλ θαη εμσηεξηθά ζα γίλεηαη αζθαιηηθή επάιεηςε. Σν ζρήκα ηνπο ζα είλαη νξζνγσληθφ ή 

θπθιηθφ αλάινγα κε ηηο επηηφπηεο ζπλζήθεο. ε πεξίπησζε θαηαζθεπήο νξζνγσληθψλ θξεαηίσλ, 

απηά ζα ηνπνζεηνχληαη κε ηελ επηκήθε πιεπξά ηνπο παξάιιεια κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ αγσγνχ. Όια 

ζα θέξνπλ θαιχκκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ. Σα θαιχκκαηα ησλ 

θξεαηίσλ επίζθεςεο ζα είλαη θπθιηθά (γηα ηα θξεάηηα επίζθεςεο αθαζάξησλ & νκβξίσλ), ρσξίο 

ζηφκηα αεξηζκνχ θαη ζα είλαη θαηεγνξίαο (νκάδαο) D400 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 124. Με εηδηθή 

γξαπηή εληνιή ηεο Δπίβιεςεο, είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχκκαηα ηεο θαηεγνξίαο Δ600. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ξεηά, ε ρξήζε θαιπκκάησλ κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο αληνρήο απφ 

απηή ησλ D400, εθηφο εάλ νξίζεη ε Δπίβιεςε κε εηδηθή γξαπηή εληνιή ζε δξφκνπο ηεο πφιεο ρσξίο 

ηδηαίηεξε θπθινθνξία. Ζ ζήκαλζε ησλ θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ ηνπο, ζα είλαη αλάινγε ηεο 

ζήκαλζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ 1501-08-07-01-04. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε βαζκίδσλ ζηα θξεάηηα ζα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

 
Σφζν νη αγσγνί φζν θαη ηα θξεάηηα επίζθεςεο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλά. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη 
λα δνζεί ζηηο ζέζεηο ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ απνρέηεπζεο PVC κε ηα θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα. Γηα 
ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηεο νπήο ζηηο ζέζεηο απηέο, ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά εηδηθφο ζχλδεζκνο, ν 
νπνίνο ελδεηθηηθά απνηειείηαη απφ κνχθα κε ιάζηηρα αληίζηνηρεο κε ηνλ αγσγφ δηαηνκήο, θαηάιιεια 
επεμεξγαζκέλε κε θφια, ραιαδηαθή άκκν θαη γαξπίιη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δχν 
πιηθψλ. Οη ζχλδεζκνη ηνπνζεηνχληαη ζην ζηάδην ζθπξνδέηεζεο ηνπ θξεαηίνπ θαη νη ζσιήλεο  θαηά 
ηε ηνπνζέηεζε ηνπο δηέξρνληαη κέζα απφ απηνχο. Ζ παξαπάλσ εξγαζία δελ απνδεκηψλεηαη 
ρσξηζηά  θαζφζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ άξζξνπ ΤΓΡ 12.10 (Αγσγνί απνρέηεπζεο 
απφ ζσιήλεο PVC).     
 
4.8 ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΦΡΔΑΣΗΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - ΤΓΡΔΤΖ   

ηηο εμφδνπο ησλ επηκέξνπο απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ απφ ηηο νηθίεο θαηαζθεπάδνληαη θξεάηηα απφ 

PVC, δηαηνκψλ Φ250 θαη Φ400, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θαη θνηλά αλά δχν ή πεξηζζφηεξεο νηθίεο. 

ηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο άλσ ηεο κίαο νηθίαο ζα ηνπνζεηεζνχλ θξεάηηα δηαηνκήο Φ400 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο κεηά θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ. 

 

Οη αλακνλέο θαηαζθεπάδνληαη είηε κε ακάξη (κηθξά βάζε) είηε κε Ζκηηαχ (κεγάια βάζε), αλάινγα κε 

ηηο επί ηφπνπ αλάγθεο. 
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Οη πδξνκεηξεηέο αλεπξίζθνληαη θαη απνμειψλνληαη.  Πξηλ ηελ απνμήισζε γίλεηαη ιήςε ελδείμεσλ 

θαη ζπκπιήξσζε πίλαθα κε ηα ζηνηρεία πδξνκεηξεηή θαη θαηαλάισζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

ηνπνζέηεζε λέσλ πδξνκεηξεηψλ ζε αληηθαηάζηαζε  ησλ πθηζηάκελσλ, ε πξνκήζεηα θαη εξγαζία ησλ 

νπνίσλ ζα απνδεκησζνχλ κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 
4.9 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ  
 
Λφγσ ηνπ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ΓΔΤΑΛ 
θαη ΔΦΑ Λέζβνπ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ, φιεο νη εθζθαθηθέο εξγαζίεο ηνπ 
έξγνπ ζα παξαθνινπζνχληαη απφ αξραηνιφγνπο. Όπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο 
αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ 
ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή 
θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Αλ απαηηεζεί λα δηαθνπνχλ πξνζσξηλά νη εξγαζίεο ιφγσ 
εληνπηζκνχ αξραηνηήησλ, ε δηαθνπή απηή ζα δηαξθέζεη γηα φζν δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηε 
αξκφδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ. ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ αλεχξεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, ε 
αληηζηήξημε παξακέλεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ζπλήζσο απαηηνχκελνπ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθνχλ νη αξραηνινγηθέο εξγαζίεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεθξψλ ρξφλσλ γηα ιήςε απνθάζεσλ Κεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ 
πκβνπιίνπ. ΄ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν αλάδνρνο είηε αθνξά ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, είηε 
αληηζηεξίμεηο, δελ ζα πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ  
 
Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ σο έρεη απηφ πεξηγξαθεί παξαπάλσ είvαη : 
 

ύνολο επγαζιών  1.361.321,04  
Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% 245.037,79  
Απξφβιεπηα  15% 240.953,82  
Λνηπέο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 70.000,00  
Πξφβιεςε αλαζεψξεζεο 2.687,35  

Άθποιζμα 1.920.000,00  

Φ.Π.Α.  17% 326.400,00  

ΤΝΟΛΟ 2.246.400,00 Δπξψ 
 
 
 
 
 
 
ΜΤΣΗΛΖΝΖ, ΗΟΤΝΗΟ 2021    ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
      Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ           Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
 
 
 
 
 
 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΠΧΚΟΤ                ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΗΝΓΑΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ            ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ. 

 
 
 
 
 
         

      
 
 


