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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με  την  παρούσα  μελέτη  προβλέπεται να  γίνει  ανόρυξη  νέας  υδρευτικής  γεώτρησης  σε  αντικατάσταση

παρακείμενης υπολειτουργούσας στην θέση “ΚΟΥΒΛΙ” της Τ.Κ. Δολιανών του Δ. Βόρειας Κυνουρίας. Η ανόρυξη

υδρευτικής  γεώτρησης  θα  είναι  βάθους  120  μέτρων  (ερευνητική  διάτρηση).  Σε  περίπτωση  εκμεταλλεύσιμης

υδροφορίας από πλευράς ποιότητας / ποσότητας θα ακολουθήσει το επόμενο της διεύρυνσης και εν συνεχεία των

επόμενων σταδίων μέχρι την τελική σωλήνωση για αξιοποίηση. Η νέα υδρογεώτρηση θα καλύψει τις πραγματικές

ανάγκες ύδρευσης του οικισμού Κούβλι της Τοπικής Κοινότητας Δολιανών, συνολικής απογραφής 57 κατοίκων

(απογραφή 2011 - ΦΕΚ 3465/28-12-2012).

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής:

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8'',  η αρχική διεύρυνση της από  9 5/8''  σε 14 1/2'',  η τελική

διεύρυνση της από Φ 14 1/2'' σε Φ 17 1/2'', η τοποθέτηση γαλβανισμένου σωλήνα τυφλού ή γεφυρωτού φίλτρου,

Φ8 5/8''  πάχους 6mm με μούφα και αναλόγως της επιμέρους στήλης υδροφορίας, η τοποθέτηση προσωρινού ή

μόνιμου περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα Φ16'', πάχους 6mm εφόσον απαιτείται, η ανάπτυξη της γεώτρησης,

η δημιουργία χαλικόφιλτρου, η κατασκευή κεφαλής της γεώτρησης και τσιμεντένια βάση προστασίας 1,00 x 1,00 x

0,40 μέτρα.

Το έργο θα εκτελεστεί  με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα

του Ν4412/2016 άρθρο 328 παρ. 1, και έχει CPV: 76300000-6 (Εργασίες γεώτρησης).

 Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και

έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.

- η ΔΕΥΑΒΚ ως αναθέτων φορέας που δραστηριοποιείται στο ύδωρ εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του

Ν.4412/16 (άρθρα 222-338).

- ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41€ & δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ χωρίς

ΦΠΑ εμπίπτοντας στα μικρά έργα – συντηρήσεις με όργανο ανάθεσης το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ., βάσει του άρθρου

328 παρ. 1 του Ν.4412/2016. 

            Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου είναι ένας μήνας  από την υπογραφή της Σύμβασης. 

             Η  επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΚ, το  προσωπικό της οποίας θα

μεριμνήσει για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεσή του και την εφαρμογή της μελέτης.

            Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 19.484,50 € (χωρίς ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους

πόρους.
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1
Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 
υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm

15.16.01 ΥΔΡ 7118.1 τεμ. 1

2
Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου 
των 1400mm

15.16.02 ΥΔΡ 7118.2 τεμ. 1

3
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8'' σε 
πετρώματα μαλακά (βάθους 0-350μ)

15.20.1 ΣΧ ΥΔΡ 7122 μ.μ. 20

4
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8'' σε 
πετρώματα σκληρά (βάθους 0-350μ)

15.21.1 ΣΧ ΥΔΡ 7123 μ.μ. 100

5
Διέυρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8'' 
σε 14,5'' σε πετρώματα μαλακά (βάθους 0-350μ)

15.22.1 ΣΧ ΥΔΡ 7124 μ.μ. 20

6
Διέυρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8'' 
σε 14,5'' σε πετρώματα σκληρά (βάθους 0-350μ)

15.23.1 ΣΧ ΥΔΡ 7125 μ.μ. 100

7
Διέυρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 14,5'' σε Φ 17,5 σε 
μαλακά πετρώματα 

15.22.2 ΣΧ ΥΔΡ 7124 μ.μ. 20

8

Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και 
τοποθέτηση στη γεώτρηση ενός μ.μ. σωλήνος 

τύπου ERW γαλβανιζέ διαμέτρου 85/8'' (D220mm) 
και πάχους 6mm με μούφα

15.25.1 ΣΧ ΥΔΡ 7127 μ.μ. 90

9

Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και 
τοποθέτηση στη γεώτρηση ενός μ.μ. φίλτρου 

σωλήνος τύπου ERW γαλβανιζέ διαμέτρου 85/8'' 
(D220mm) και πάχους 6mm με μούφα

15.26.1 ΣΧ ΥΔΡ 7128 μ.μ. 30

10
Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και 
τοποθέτηση περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα 
Φ16'', πάχους 6mm 

15.24.1 ΣΧ ΥΔΡ 7126 μ.μ. 20

11

Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και 
τοποθέτηση στη γεώτρηση ενός μ.μ. 

Γαλβανισμένου πιεζομετρικού σωλήνα Φ11/2'' 
υδρογεωτρήσεως

15.12 ΥΔΡ 7113 μ.μ. 114

12
Προμήθεια στον τόπο του έργου ενός κ.μ. χαλίκων 
και τοποθέτηση στη γεώτρηση για δημιουργία 
χαλικοφίλτρου.

15.14 ΥΔΡ 7115 κ.μ. 12

13

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

15.19.01 ΥΔΡ 7121.1 τεμ. 1

14

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

15.19.02 ΥΔΡ 7121.2 τεμ. 1

15
Άντληση νερού από γεώτρηση με
εγκαταστημένη συσκευή εμφυσίσεως αέρα

15.04 ΥΔΡ 7104 ώρα 24

16
Αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και μεταφορά 
αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 
20"

15.18.01 ΥΔΡ 7120.1 τεμ. 1

17
Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού 
συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20"

15.18.02 ΥΔΡ 7120.2 τεμ. 1

18
Άντληση με αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου 
άξονα 4"- 6" εγκατεστημένο στη γεώτρηση.

15.03 ΥΔΡ 7103 ώρα 72

19 Στόμιο υδρογεώτρησης 15.27 ΥΔΡ 7129 χλγμ 3,5

Κωδικός
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Αρθρο 
Τιμολογίου

α/α Ενδείξεις  Εργασιών
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ενδείξεις  Εργασιών ΚΩΔΙΚΟΣ Κωδ. αρ. Α.Τ. Ε.Μ. Ποσότητα Τιμή
 αναθ/σης    Μονάδας Μερική Ολική

1
Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 
υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm

15.16.01 ΥΔΡ 7118.1 1 τεμ. 1 309,00 309,00

2
Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 
1400mm

15.16.02 ΥΔΡ 7118.2 2 τεμ. 1 410,00 410,00

3
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8'' σε 
πετρώματα μαλακά (βάθους 0-350μ)

15.20.1 ΣΧ ΥΔΡ 7122 3 μ.μ. 20 19,86 397,20

4
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαμέτρου 9 5/8'' σε 
πετρώματα σκληρά (βάθους 0-350μ)

15.21.1 ΣΧ ΥΔΡ 7123 4 μ.μ. 100 34,10 3410,00

5
Διέυρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8'' σε 
14,5'' σε πετρώματα μαλακά (βάθους 0-350μ)

15.22.1 ΣΧ ΥΔΡ 7124 5 μ.μ. 20 22,32 446,40

6
Διέυρυνση υδρογεωτρήσεως από διάμετρο 9 5/8'' σε 
14,5'' σε πετρώματα σκληρά (βάθους 0-350μ)

15.23.1 ΣΧ ΥΔΡ 7125 6 μ.μ. 100 33,48 3348,00

7
Διέυρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 14,5'' σε Φ 17,5 σε 
μαλακά πετρώματα 

15.22.2 ΣΧ ΥΔΡ 7124 7 μ.μ. 20 13,73 274,60

8

Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση 
στη γεώτρηση ενός μ.μ. σωλήνος τύπου ERW 

γαλβανιζέ διαμέτρου 85/8'' (D220mm) και πάχους 
6mm με μούφα

15.25.1 ΣΧ ΥΔΡ 7127 8 μ.μ. 90 44,42 3.997,80

9

Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση 
στη γεώτρηση ενός μ.μ. φίλτρου σωλήνος τύπου 

ERW γαλβανιζέ διαμέτρου 85/8'' (D220mm) και 
πάχους 6mm με μούφα

15.26.1 ΣΧ ΥΔΡ 7128 9 μ.μ. 30 49,16 1.474,80

10
Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση 
περιφραγματικού χαλύβδινου σωλήνα Φ16'', πάχους 
6mm 

15.24.1 ΣΧ ΥΔΡ 7126 10 μ.μ. 20 55,11 1.102,20

11
Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση 
στη γεώτρηση ενός μ.μ. Γαλβανισμένου 

πιεζομετρικού σωλήνα Φ11/2'' υδρογεωτρήσεως
15.12 ΥΔΡ 7113 11 μ.μ. 114 7,70 877,80

12
Προμήθεια στον τόπο του έργου ενός κ.μ. χαλίκων 
και τοποθέτηση στη γεώτρηση για δημιουργία 
χαλικοφίλτρου.

15.14 ΥΔΡ 7115 12 κ.μ. 12 46,40 556,80

13

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

15.19.01 ΥΔΡ 7121.1 13 τεμ. 1 51,50 51,50

14

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

15.19.02 ΥΔΡ 7121.2 14 τεμ. 1 82,00 82,00

15
Άντληση νερού από γεώτρηση με
εγκαταστημένη συσκευή εμφυσίσεως αέρα

15.04 ΥΔΡ 7104 15 ώρα 24 15,50 372,00

16
Αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και μεταφορά 
αντλητικού συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 
20"

15.18.01 ΥΔΡ 7120.1 16 τεμ. 1 51,50 51,50

17
Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού 
συγκροτήματος τύπου πομόνας έως Φ 20"

15.18.02 ΥΔΡ 7120.2 17 τεμ. 1 82,00 82,00

18
Άντληση με αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφου 
άξονα 4"- 6" εγκατεστημένο στη γεώτρηση.

15.03 ΥΔΡ 7103 18 ώρα 72 30,90 2.224,80

19 Στόμιο υδρογεώτρησης 15.27 ΥΔΡ 7129 19 χλγμ 3,5 4,60 16,10

Άθροισμα ΕΥΡΩ 19.484,50

Δαπάνηα/α
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

               ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

Αντικείμενο  του  παρόντος  τιμολογίου  είναι  ο  καθορισμός  τιμών  μονάδος  των  εργασιών,  που  είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου.

1.1 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.

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 μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς φόρους κλπ.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι  δαπάνες  προμηθείας  των  πάσης  φύσεως,  ενσωματωμένων  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 Ορών.

 
1.1.3 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, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του
πάσης  φύσεως  προσωπικού  (επιστημονικού,  εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων,  υπαλλήλων
εργοταξιακών γραφείων,  οδηγών και  χειριστών οχημάτων και  μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.)
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης
γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών εγκαταστάσεων  του Αναδόχου,  εξασφάλισης  ύδρευσης,  ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών.
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1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους.

1.1.6 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.

1.1.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων  στοιχείων,
συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ,
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.

1.1.8 Τα πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  για  το  προσωπικό  του Έργου,  τις  μεταφορές,  τα  μεταφορικά  μέσα,  τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται
στην ισχύουσα νομοθεσία.

1.1.9 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  κλπ,
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως
της  εποχής  του  έτους  (εκσκαφές,  θεμελιώσεις,  ικριώματα,  σκυροδετήσεις  κλπ)  και  μέχρι  την  οριστική
παραλαβή τους. 

1.1.10 Οι  δαπάνες  διεξαγωγής  των  ελέγχων  ποιότητος  και  οι  δαπάνες  κατασκευής  των  πάσης  φύσεως
‘’δοκιμαστικών  τμημάτων’’  (μετρήσεις,  εργαστηριακοί  έλεγχοι  και   δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ.)

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

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που  διατηρείται  σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
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1.1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην
των  περιπτώσεων  που  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

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

1.1.13 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. κλπ.), 
(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 κλπ.), 
(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). 
(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.).

1.1.14 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.

1.1.15 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,   πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που
απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι
δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), 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]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα
στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου
(ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ)
και  του  Μητρώου Έργου και  παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται  στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.1.16 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
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επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

 
1.1.17 Η  δαπάνη  σύνταξης  των  αναπτυγμάτων  και  πινάκων  οπλισμού  σκυροδεμάτων  (όταν  αυτοί  δεν

περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία.

1.1.18 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.  

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης
ποταμών  ή  στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  αποδέκτης  υδάτων)  καθώς  και  διευθετήσεων  για  την
αντιμετώπιση  των  επιφανειακών,  υπογείων  και  πηγαίων  νερών  ώστε  να  προστατεύονται  τόσο  τα
κατασκευαζόμενα  όσο  και  τα  υπάρχοντα  έργα  και  το  περιβάλλον  γενικότερα,  εκτός  αν  αναφέρεται
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και
εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

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

1.1.22 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,
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των
χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.23 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.

1.1.24 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  κλπ)  που  οφείλονται  σε  αμέλεια,  απρονοησία,  μη  τήρηση  των  συμβατικών  όρων,  των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

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

1.2  Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετικά  χαρακτηριστικά  έναντι
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο 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:

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα,    PVC  ,
GRP   κλπ  

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 σε μήκος σωλήνα
της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
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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.

Άρθρο 1 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου   των 1400 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.1
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια εννέα ευρώ
Αριθμητικώς: 309,00 

Άρθρο 2 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7118.2
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τετρακόσια δέκα ευρώ
Αριθμητικώς: 410,00 

Άρθρο  3     Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8'' σε μαλακά πετρώματα  

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7122

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8'' , οποιουδήποτε βάθους, σε μαλακά πετρώματα με σκληρότητα έως 4 Mohs με
περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 08-09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων".

Περιλαμβάνεται η δειγματοληψία των προϊόντων διατρήσεως και η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων της
γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των
γεωτρητικών ρευστών.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα ευρώ & ογδόντα έξι
Αριθμητικώς: 19,86

Άρθρο  4     Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 9 5/8'' σε σκληρά πετρώματα  

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7123
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Διάνοιξη  υδρογεωτρήσεως  Φ 9  5/8'',  οποιουδήποτε  βάθους,  σε  σκληρά  πετρώματα  με  σκληρότητα  άνω των 4  Mohs με
περιστροφικό υδρογεωτρύπανο που έχει ήδη εγκατασταθεί στην θέση διατρήσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
09-01-00 "Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων".

Περιλαμβάνεται  η  δειγματοληψία  των  προιόντων  διατρήσεως  και  η  καταγραφή  και  παρουσίαση  των  στοιχείων  της
γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ, η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών
ρευστών.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ & δέκα
Αριθμητικώς: 34,10

Άρθρο  5        Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 9 5/8'' σε Φ14 1/2'' σε μαλακά πετρώματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7124

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 9 5/8'' σε Φ14 1/2''  σε μαλακά πετρώματα, ανεξαρτήτως του βάθους της.

Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.   

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι δύο ευρώ & τριάντα δύο 
Αριθμητικώς:   22,32

Άρθρο  6        Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 9 5/8'' σε Φ14 1/2'' σε σκληρά πετρώματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7125

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 9 5/8'' σε Φ14 1/2''  σε σκληρά πετρώματα, ανεξαρτήτως του βάθους της.

Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριάντα τρία ευρώ & σαράντα οκτώ  
Αριθμητικώς:   33,48

Άρθρο 7          Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 14 1/2'' σε Φ17 1/2'' σε μαλακά πετρώματα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7124
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Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως από Φ 14 1/2'' σε Φ17 1/2''  σε μαλακά πετρώματα, ανεξαρτήτως του βάθους της.

Περιλαμβάνεται η χρήση μπεντονίτη (εφ' όσον απαιτείται) και η ανάλωση των γεωτρητικών ρευστών.   

Τιμή ανά μέτρο μήκους διεύρυνσης (μμ).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ & εβδομήντα τρία  
             Αριθμητικώς: 13,73  

Άρθρο 8 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 8 5/8'' (  D   250   mm  ) πάχους 6 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7127

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου χαλύβδινου σωλήνα με 
διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 8 5/8'' 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:    σαράντα τέσσερα ευρώ & σαράντα δύο
Αριθμητικώς:   44,42

Άρθρο 9 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ8 5/8'' πάχους 6 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7128

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισμένου φιλτροσωλήνα Φ 8 5/8",  με οπές Φ
3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% περίπου της επιφανείας του τοιχώματος (περίπου 20 οπές ανά μέτρο μήκους)
και εκατέρωθεν σπειρώματα.

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 φιλτροσωλήνα (μμ).   
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:  σαράντα εννέα ευρώ & δέκα έξι  
Αριθμητικώς:  49,16

Άρθρο 10           Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 16'' , πάχους 6mm   

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7126

Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση, σε οποιοδήποτε βάθος, περιφραγματικού 
χαλυβδοσωλήνα Φ 16'' με διαμήκη ραφή και πάχος ελάσματος 6 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J. 

Περιλαμβάνεται η πλήρωση του διακένου μεταξύ του σωλήνα και της οπής της γεωτρήσεως με σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση περιφραγματικών σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι τιμές 
εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος  σωλήνα x πάχος ελάσματος)

Τιμή ανά μέτρο μήκους περιφραγματικού σωλήνα (μμ).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πενήντα πέντε ευρώ & έντεκα  
Αριθμητικώς:   55,11

Άρθρο 11 Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2 '' 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7113

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο μεταξύ της σωλήνωσης και του
τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' για την διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται  η συγκόλληση του σωλήνα στο κάτω άκρο της μεταλλικής επένδυσης της
γεώτρησης και η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά ασφαλείας στην απόληξη του σωλήνα στην επιφάνεια του
εδάφους (προεξοχή του σωλήνα κατά περίπου 30 cm). 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πιεζομετρικής στήλης (μμ).

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: επτά ευρώ & εβδομήντα 
Αριθμητικώς: 7,70  

Άρθρο 12 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7115

Κατασκευή  χαλικοφίλτρου  υδρογεωτρήσεως  στον  δακτύλιο  μεταξύ  τοιχωμάτων  οπής  και  εξωτερικής  παρειάς
περιφραγματικού σωλήνα.
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά των φιλτροσωλήνων της
υδρογεώτρησης. 

Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: σαράντα έξι ευρώ & σαράντα    
Αριθμητικώς: 46,40

Άρθρο 13 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT 
και JET).

            15.19.01     Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.1
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πενήντα ένα ευρώ & πενήντα  
Αριθμητικώς: 51,50 

Άρθρο 14    15.19.02  Εκφόρτωση και εγκατάσταση   συσκευής εμφυσήσεως αέρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7121.2

      Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα δύο ευρώ  
Αριθμητικώς: 82,00 

Άρθρο 15     Δοκιμαστική άντληση  από υδρογεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7104

Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με ήδη εγκατεστημένη συσκευή εμφυσήσεως αέρα, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: δέκα πέντε ευρώ & πενήντα    
Αριθμητικώς: 15,50    

14



Άρθρο 16      Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήματος τύπου 'πομόνας' έως Φ 20'' και εγκατάσταση στη θέση 
λειτουργίας

15.18.01 Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20''

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120.1
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πενήντα ένα ευρώ και πενήντα   
Αριθμητικώς: 51,50 

Άρθρο 17      15.18.02       Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20''

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7120.2
Τιμή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: ογδόντα δύο ευρώ
Αριθμητικώς: 82,00  

Άρθρο 18        Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνα'  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7103

Δοκιμαστικές  αντλήσεις  από  υδρογεώτρηση  με  ήδη  εγκατεστημένο  αντλητικό  συγκρότημα  βαθέων  φρεάτων
(πομόνα) διαμέτρού έως Φ 20'' (D500 mm), με ικανότητα αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-09-06-00 "Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης".

Περιλαμβάνεται η καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων.

Τιμή ανά ώρα πραγματοποιούμενης αντλήσεως (h).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τριάντα ευρώ & ενενήντα   
Αριθμητικώς: 30,90

Άρθρο 19      Στόμιο υδρογεωτρήσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7129

Στόμιο υδρογεωτρήσεως, μεταλλικό, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Επιμέτρηση βάσει 
ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα ευρώ & εξήντα   
Αριθμητικώς: 4,60

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ.)

Άρθρο 1  ο    : Αντικείμενο Συγγραφής

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων  (Σ.Υ.) αναφέρεται στην  εκτέλεση του έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης οικισμού

Κούβλι Τ.Κ. Δολιανών».  

Άρθρο 2  ο    : Ισχύουσες Διατάξειs

Το έργο θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις :

 Του άρθρου 328 παρ.1 του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/16 (άρθρα 222-338).

ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41€ & δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€

χωρίς ΦΠΑ εμπίπτοντας στα μικρά έργα – συντηρήσεις με όργανο ανάθεσης το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.,

βάσει του άρθρου 328 παρ. 1 του Ν.4412/2016. 

 Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και

έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.

 Όλες τις διατάξεις που αναφέρονται στην εκτέλεση Δημοσίων Έργων, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

παραπάνω και ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 3  ο   : Εγκύκλιες Προδιαγραφές

Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  θα  ακολουθούνται  οι  οδηγίες  των  σχετικών  εγκυκλίων  των  συναρμόδιων

Υπουργείων.  Επίσης  θα  εφαρμόζονται  οι  αντίστοιχες  προς  το  είδος  του  έργου  Τεχνικές  Προδιαγραφές  που

αναφέρονται στο Τιμολόγιο, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

Άρθρο 4  ο    :  Τρόπος εκτέλεσης του έργου - Συμβατικά Στοιχεία 

Το έργο θα εκτελεστεί  με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 222, 230,

326 και 328 του Ν.4412/2016 καθόσον :

 ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 
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Έργο :ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΒΛΙ 
ΤΚ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 

Προϋπ. : 19.484,50 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ



 η ΔΕΥΑΒΚ ως αναθέτων φορέας που δραστηριοποιείται στο ύδωρ εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ

του Ν.4412/16 (άρθρα 222-338) 

Το  έργο  θα  εκτελεστεί   από  οικονομικό  φορέα  –  επιχείρηση  που  είναι   εγγεγραμμένη  στο  ΜΕΕΠ  ή   στα

Νομαρχιακά Μητρώα στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία εγγραφής .

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της Εργολαβίας βάσει των οποίων θα γίνει η εκτέλεση του έργου είναι  τα
ακόλουθα :

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας κατισχύει η Σύμβαση εκτέλεσης του έργου.
Συμβατικά  στοιχεία  είναι  επίσης  και  τα  αντίστοιχα  περιγραφικά  Τιμολόγια  για  την  περίπτωση  σύνταξης
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών .

Άρθρο 5  ο   : Εγγυήσεις - Πρόοδος Έργων –Προθεσμία Περαίωσης - Κυρώσεις Λόγω Καθυστερήσεων

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. β) του Ν.4412/16, δεν απαιτείται
για συμβάσεις ίσης ή κατώτερης αξίας των 20.000€ . 

- Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται να συντηρεί
το έργο σε καλή κατάσταση, να επισκευάζει αυτό και να επανορθώνει την βλάβη ή φθορά με έξοδα του,
ορίζεται  για  όλες  τις  κατηγορίες  των  έργων  σε  δώδεκα  (12)  μήνες,  πλήν  των  αυτοτελών  εργασιών
οδοστρωσίας αμμοχαλικοστρώσεως,  χωματουργικών που ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Ο χρόνος εγγύησης
αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης του έργου.

- Αν ο ανάδοχος παραλείψει τις παραπάνω υποχρεώσεις του, τις απαραίτητες εργασίες εκτελεί η υπηρεσία σε
βάρος και για λογαριασμό του.

-  Το διάγραμμα προγραμματισμού που περιέχεται  στην μελέτη -  αν περιέχεται-  παρέχει  ενδεικτικά την
πρόοδο των επιμέρους εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης αυτού, όπως αυτή ορίζεται
στην Τεχνική Έκθεση του Έργου.

-  Όταν δεν  έχει  συνταχθεί  διάγραμμα προγραμματισμού  της  εκτέλεσης  του όλου έργου,  οι  τμηματικές
προθεσμίες εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών καθορίζονται από την Υπηρεσία με πίνακες εργασιών.

- Για  κάθε  ημέρα  υπερβάσεως  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  της  προθεσμίας  περαιώσεως  του  έργου
(τμηματικής ή ολικής) επιβάλλεται ποινική ρήτρα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
36 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει.

- Η διάρκεια  περάτωσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Άρθρο 6  ο    : Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περατωμένων εργασιών. 

Έτσι σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται :

1. Οι  δαπάνες  λειτουργίας  των  μηχανημάτων  που  χρειάζονται  για  την  εκτέλεση  κάθε  εργασίας,  δηλ.  τα
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μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από ημεραργίες με οποιαδήποτε αιτία, οι
δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επιτόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα
ασφάλιστρα αυτών .

2. Οι  δαπάνες  για  το  προσωπικό  των  συνεργείων  και  του  μηχανικού  εξοπλισμού  (εργοδηγοί,  μηχανοδηγοί,
χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες) για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες,
ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π .

3. Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδος εργασίας περιλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και
μεταφορών τους με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας έως τον τόπο των έργων.

4. Οι  δαπάνες  για  ενδεχόμενες,  κάθε  είδους,  ασφαλίσεις  των  υλικών  και  αποζημιώσεις  για  την  προσωρινή
κατάληψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους.

5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών .

6. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται συγκεκριμένα αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιμή του Τιμολογίου.

Άρθρο 7  ο    : Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις

-    Οι  Λογαριασμοί  θα συντάσσονται  σύμφωνα  με  τις  συμβατικές  τιμές  μονάδας  και  ύστερα  από αναλυτική
επιμέτρηση  που  θα  στηρίζεται  στις  καταμετρήσεις  των  εργασιών  και  στα  πρωτόκολλα  παραλαβής  αφανών
εργασιών .
-  Ο τελικός λογαριασμός συντάσσεται και υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την οριστική παραλαβή του
έργου. 

Άρθρο 8  ο    : Περάτωση εργασιών και παραλαβή

-      Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 170 του Ν. 
4412/16.
-      Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής  του έργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση 
Περάτωσης Εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 του Ν. 4412/16. 

Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από
τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο της παρούσας  ΣΥ, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Άρθρο 172 του Ν. 4412/16

i. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών,

ii. Διοικητικής παραλαβής για χρήση,

iii. Προσωρινής παραλαβής του έργου,

iv. Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου,

v. Οριστικής παραλαβής του έργου,

ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 168, 169, 170, 171 και 172 του Ν. 4412/16. 

(1) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής,  του έργου από τον ανάδοχο, εκδίδεται σχετική
Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 168 του Ν.
4412/16. 

(2) Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου
170 του Ν. 4412/16. 

(3) Ο χρόνος εγγύησης,  κατά τον οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται  στη συντήρησή του,  ορίζεται  σε
δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το Άρθρο 171 του Ν. 4412/16. Ο χρόνος αυτός εκκινεί μετά το
πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο.
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(4) Η Οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης
του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 172 του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 9  ο    : Φόροι - Τέλη - Kρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται  σε όλους ανεξαιρέτως τους  νόμιμους φόρους,  τέλη και  κρατήσεις,  που ισχύουν την
ημέρα Ανάθεσης  Εκτέλεσης του Έργου. Επίσης υποχρεούται να πληρώνει στο εργατοτεχνικό προσωπικό με βάση
τις κείμενες διατάξεις .

Εάν  μετά  την  ημερομηνία  που  έγινε  η  Ανάθεση  του  Έργου   επιβληθούν  φόροι,  τέλη  και  κρατήσεις  ή
καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα από τους
λογαριασμούς  του  Αναδόχου  προσθέτοντας  ή  αφαιρώντας  το  ποσόν  που  πραγματικά  πληρώθηκε  ή
εξοικονομήθηκε.

Άρθρο 10  ο    : Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος – Δείγματα 

Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας. Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν
χρησιμοποιηθούν.  Υλικά  και  άλλα  είδη  που  χρησιμοποιήθηκαν  χωρίς  έγκριση,  θα  απορρίπτονται  αν  βρεθούν
ακατάλληλα. Τα απαραίτητα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και
θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. 

Αν είναι ανάγκη τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής
υλικών. Σε αυτή την περίπτωση  θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγραφούν :

- για τα υλικά του εμπορίου : το όνομα του υλικού, του προμηθευτή και του εργοστασίου

κατασκευής.
- για τα αδρανή, τα σκυροδέματα, το ασφαλτόμιγμα κλπ : το όνομα του προμηθευτή ή τον

τόπο προέλευσης.

Στα δείγματα που τυχόν αποσταλούν για εξέταση θα  αναφέρεται επίσης η ονομασία και η τοποθεσία του
έργου,  το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν.  

Εργαστηριακές δοκιμές, οι οποίες έχουν σχέση με το σύμφωνο προς τις προδιαγραφές και το δοκίμιο των
υλικών του έργου εκτελούνται υπό του αρμοδίου εργαστηρίου και κατόπιν εντολής της υπηρεσίας.

Άρθρο 11  ο    : Θέσεις λήψεων υλικών - Αναλογίες Υλικών

Θέσεις λήψης υλικών : 

-   Αδρανή  υλικά,   θραυστά  λατομείου  για  σκυροδέματα,  ασφαλτικά  οδοστρωσίας,  έτοιμο  σκυρόδεμα  :  από

λατομεία, εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος / ασφαλτομίγματος της περιοχής.

-   Αμμοχάλικο ορυχείου ή ποταμού οδοστρωσίας από την περιοχή κατασκευής του έργου.

Αναλογίες υλικών :

Εφαρμόζονται με ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το Τιμολόγιο.  Η άμμος και το

αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρούνται με κυτία ορισμένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές

αναλογίες.
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Άρθρο 12  ο    : Τοπογραφικές Εργασίες - Εφαρμογές επί του Εδάφους - Αγωγοί κοινής ή ιδιωτικής ωφελείας

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο
έδαφος εκτελείται με φροντίδα της Υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

Εργασίες εκσκαφών κ.τ.λ. για τον εvτοπισμό αγωγών κoινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εμποδίων θα
πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή με χέρια  χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων.  Κατά την εκτέλεση των έργων
αυτών  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  από  τον  εργολάβο όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  προς  αποφυγή  ατυχήματος  των
εργαζομένων ή των διερχομένων και κάθε άλλης βλάβης στης εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους, καθώς
και τις παρακείμενες οικοδομές..

Όλες οι  εργασίες προς αποκάλυψη των αγωγών κοινής ή ιδιωτικής ωφελείας πληρώνονται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τα αναφερόμενα στην μελέτη και το σχετικό τιμολόγιο.

Οι χωματουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα σχέδια της οριστικής μελέτης, τα οποία αποτελούν
συμβατικό στοιχείο της μελέτης, εκτός αν με έγγραφο εντολή υποστούν τροποποιήσεις κατά το στάδιο κατασκευής.

Άρθρο 13  ο    : Απαλλοτριώσεις

Οι απαλλοτριώσεις που τυχόν  χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται με φροντίδα της Υπηρεσίας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 14  ο    : Ατυχήματα και Zημίες

Οι Ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών I.Κ.Α. υποχρεούνται να ασφαλίζουν σ' αυτό
όλο το προσωπικό τους.

Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται  εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να
συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στο I.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή
του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλιστεί σε αναγνωρισμένη από το Δημόσιο ασφαλιστική
εταιρεία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα, στο σύνολό τους, δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά εργαζομένου,
βαρύνει τον Ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο Εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του εν
γένει  προσωπικού  του  Αναδόχου,  καθώς  και  με  αποζημιώσεις  για  ζημιές  που  προκάλεσε  το  προσωπικό  του
Αναδόχου και τα μεταφορικά του σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και κάθε
είδους κοινωφελή έργα.

Άρθρο 15  ο    : Πρόληψη Ατυχημάτων - Μέτρα Υγιεινής και Κυκλοφορίας

Ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα και  άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι  νόμοι,  λαμβάνει

μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών

σ' αυτούς. 

Γαιώδη  ορύγματα  υποστηρίζονται  πάντοτε  και  περιφράσσονται  γενικά  δε  τα  ορύγματα  σε  κατοικημένους

χώρους επιπροσθέτως, επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα.

Διαταγές της Υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας, εφαρμόζονται με ευθύνη και έξοδα του

Αναδόχου.
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Ο Ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.

Άρθρο 16  ο    : Προκαταβολή

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Άρθρο 17  ο    :  : Θέματα που δεν προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη

Για  κάθε  θέμα που θα προκύψει  και  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων  ή στα άλλα

Συμβατικά Τεύχη, θα ακολουθούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
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