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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2021  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ, 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΕΓΟ:            ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΘΙΞΘΣ  
ΣΤΘΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ 

ΡΟΥΡ:         44.988,74 ΕΥΩ (ΜΕ ΦΡΑ 24%) 

 ΧΗΜΑΤ/ΣΗ:         ΡΔΕ/ΣΑΕΡ 571 /2014ΣΕ57100004 
Κ.Α. 64.7323.001 ΔΘΜ. ΡΟΥΡ/ΜΟΥ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021  

 ΦΟΕΑΣ:         ΔΘΜΟΣ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 

 ΧΗΣΗ:         2021 

Ο ΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  

του έργου   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ  

Ρροχπολογιςμόσ: 44.988,74 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%) 

Χρηματοδότηςη:   ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ  
(Ρ.Δ.Ε. /ΣΑΕΡ 571 /2014ΣΕ57100004) 
 

CPV:    45000000-7 Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ  

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2021 

ΑΧΑΑΒΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Στθν Κοινότθτα Νυμφϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Θιναλίου του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ και 

ςυγκεκριμζνα ςτο ςθμείο τθσ παρακαμπτιριασ  δθμοτικισ οδοφ που εφάπτεται με τον προαφλιο 

χϊρο  του Ιεροφ Ναοφ Αγίου Κωνςταντίνου Νυμφϊν ολίςκθςε το πρανζσ φψουσ τριϊν (3) μζτρων 

ανάντι τθσ οδοφ (βλ. φωτο. 1), 

λόγω μετακίνθςθσ 

αποςακρωμζνων όγκων προσ 

τα κατάντι του πρανοφσ 

καταςτρζφοντασ το τεχνικό 

απορροισ των όμβριων υδάτων 

τθσ οδοφ και το περιμετρικό 

τοιχίο από αργολικοδομι που 

διαχωρίηει τον προαφλιο χϊρο  

τθσ εκκλθςίασ από τθν  κατάντθ 

διερχόμενθ παρακαμπτιρια 

δθμοτικι οδό. 

Θ εν λόγω δθμοτικι οδόσ, 

παρακάμπτει τον παραδοςιακό οικιςμό Νυμφϊν και εξυπθρετεί ςτθν αποςυμφόρθςθ τθσ 

κυκλοφορίασ από τον  πυκνοδομθμζνο ςυνεκτικό ιςτό του οικιςμοφ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κατολίςκθςθσ πρζπει να 

λθφκοφν άμεςα μζτρα με τθ 

διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ 

του πρανοφσ ςε δφο (2) 

αναβακμοφσ με λεπτότοιχουσ 

από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, 

φψουσ 1,5 μ. ζκαςτοσ, οι όψεισ 

τουσ κα γίνουν με κτιςτι 

λικοδομι (με τελικι όψθ 

Φωτογραυία 1: Κατολίσθηση πρανούς 

Φωτογραυία 2: Διαμόρυωση σε αναβαθμούς 
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αργολικοδομισ),  για τθν  εναρμόνιςθ τουσ με το περιβάλλον (βλ. φωτο. 2). 

H διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ του πρανοφσ ςε αναβακμοφσ κα ςυνοδεφεται από τθν καταςκευι 

ενόσ (1) φρεάτιο ςυλλογισ των όμβριων υδάτων και τθν αςφαλτόςτρωςθ του περιβάλλοντοσ 

χϊρου κατάντι του πρανοφσ, προκειμζνου να διευκετθκοφν τα επιφανειακά φδατα που 

διαμορφϊνουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν εκδιλωςθ κατολιςκίςεων με διαβρωτικζσ – 

αποςακρωτικζσ διεργαςίεσ. 

Το ςφνολο τθσ καταςκευισ εντάςςεται ςτθν αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ και ςτθν ιδιαιτερότθτα 

του τοπίου και με τθν παροφςα πρόταςθ δεν βλάπτεται θ ιςτορικι βαρφτθτα και αιςκθτικι του 

και δεν κίγεται το δομθμζνο και αδόμθτο περιβάλλον.   

Για το κζμα αυτό γνωμοδότθςαν κετικά θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Κζρκυρασ με το με αρικμ. 

ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΚΕ/17324/119012/1941/16-04-2020 και το Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ 

γνωμοδότθςε κετικά  ωσ προσ τθν πρόταςθ τθσ παροφςθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 7 παρ.4 του Ν. 4495/17, και εξζδωςε το με αρικμ. 04/2021/17-02-2021 πρακτικό (με α/α 

πράξθσ 201776).  Επίςθσ, ςφμφωνα με το υπϋ αρικμ. 28109/11567/11-05-2020 ζγγραφο του  

Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων το ζργο απαλλάςςεται από τθ διαδικαςία 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του Ν. 4014/2011. 

Κατόπιν εξεδόκθ θ με αρικμ. πράξθ 265276/15-07-2021 (με ιςχφ ζωσ 15/07/2025) οικοδομικι 

άδεια κατθγ. 3 από τθν Υπθρεςία Δόμθςθσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Διαποντίων Νιςων. 

Το ζργο χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων με τθν υπ’ αρικμ. 

ΔΥΟ/5939/23-12-2019 απόφαςθ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (με ΑΔΑ: 

6ΡΜΘ465ΧΘΞ-ΦΥ0) με δεςμευμζνθ πίςτωςθ 45.000, 00€ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του 

ενάρικμου ζργου 2014ΣΕ57100004 τθσ ΣΑΕ 571, θ οποία ζγινε δεκτι με τθν υπ’ αρικμ. 5-26/20-

03-2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόρειασ Κζρκυρασ (με ΑΔΑ: 9ΤΗΘ46ΜΓΜΥ-927). 

Είναι ενταγμζνο ςτο Τεχνικό Ρρόγραμμα του ζτουσ 2021, με τθν με αρικμ. 26-144/22-12-2020 (με 

ΑΔΑ:4Ω9ΙΞ46ΜΓΜΥ-23Β) απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Βόρειασ Κζρκυρασ και υπάρχει 

δεςμευμζνθ πίςτωςθ φψουσ 45.000,00 € ςε βάροσ του Κ.Α. 64.7323.001 του δθμοτικοφ 

προχπολογιςμοφ εξόδων του οικονομικοφ ζτουσ 2021.  

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Οι εργαςίεσ που πρόκειται να γίνουν, χωρίσ κατ’ ανάγκθ να περιορίηονται ςε αυτζσ, είναι οι 
ακόλουκεσ: 

Για τθν καταςκευι των τοιχίων 
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- Αςφαλτοκοπι του υφιςτάμενου οδοςτρϊματοσ. 

- Κακαιρζςεισ παλαιϊν καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

- Εκςκαφζσ ςε κατάλλθλο βάκοσ μζχρι τθν ςτάκμθ κεμελίωςθσ των νζων τοιχίων. 

- Εξυγίανςθ με κραυςτό υλικό λατομείου πάχουσ 0,20 μ.  

- Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ (κακαριότθτασ) C12/15 πάχουσ 0,10 μ.  

- Καταςκευι του ξυλότυπου και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers). 

- Τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ και των αποςτραγγιςτικϊν οπϊν. 

- Σκυροδζτθςθ με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25. 

- Eπίχωςθ του ςκάμματοσ αρχικά με δφο (2) ςτρϊςεισ κραυςτοφ υλικοφ λατομείου πάχουσ 
0,30 μ ζκαςτθ, μία (1) ςτρϊςθ υλικοφ 3Α πάχουσ 0,30 μ. και τθν τελικι ςτρϊςθ πάχουσ 
0,60 μ. με κθπευτικό χϊμα. Μεταξφ των ςτρϊςεων από διαφορετικά υλικά κα 
παρεμβάλλεται γεωχφαςμα, μι υφαντό, των 400 gr/m2. 

- Καταςκευι εξωτερικισ επζνδυςθ τοιχίων με κτιςτι λικοδομι (με τελικι όψθ 
αργολικοδομισ) και οπϊν αποςτράγγιςθσ. 

- Φφτευςθ ποωδϊν φυτϊν κατθγορίασ Ρ2 και κάμνων κατθγορίασ Θ2. 

Ενδεικτικά αυτά αφοροφν ςε: 

ΘΑΜΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Θ2 

α/α Πνομα Λατινικό όνομα Φψοσ (m) 

1 Αβοφτυλο Abutilon striatum > 0,80 

2 Αγγελικι Pittosporum spp. 0,60–0,80 

3 Αγγελικι μικρόφυλλθ Pittosporum heterophyllum 0,40-0,50 

4 Αςφάκα (Φλoμίσ) Phlomis fruticosa 0,40-0,60 

5 Βεϊγκζλια Weigela spp. 0,80-1,00 

6 Βερβερίδα Βerberis spp. 0,50-0,60 

7 Βερονίκθ Hebe (Veronica) speciosa 0,50-0,60 

8 Βιβοφρνο εφοςμο Viburnum odoratissimum 0,60-0,80 

9 Γιαςεμί καμνϊδεσ Jasminus humile 0,80-1,00 

10 Δάφνθ Απόλλωνα Laurus nobilis 0,40-0,50 

11 Δενδρολίβανο ζρπον Rosmarinus officinalis 
'Prostratus' 

0,30-0,40 

12 Ιβίςκοσ ςυριακόσ Hibiscus syriacus 0,60-0,80 

13 Κίςτοσ (Λαδανιά) Cistus spp. 0,40-0,60 

14 Κφτιςςοσ Cytisus spp. 0,40-0,60 

15 Λυγαριά Vitex agnuscastus 0,60-0,80 

16 Μυρτιά Myrtus communis 0,40-0,50 
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17 Ραςχαλιά Syringa vulgaris 0,60-0,80 

18 Ρικροδάφνθ Nerium oleander 0,80-1,00 

19 Ρυράκανκοσ Pyracantha coccinea 0,80-1,00 

20 οδιά νάνα Punica granatum var. nana 0,30-0,40 

21 Σπειραία Spiraea x arguta 0,80-1,00 

22 Σχίνοσ Pistacia lentiscus 0,40-0,50 

23 Τεφκριο Teucrium fruticans 0,60-0,80 

24 Τριανταφυλλιά Rosa spp. 0,40-0,50 

25 Τςιντόνια Chaenomelles japonica 0,40-0,60 

26 Υπζρικο Hypericum spp 0,40-0,60 

27 Φιλάδελφοσ Philadelphus coronarius 0,80-1,00 

28 Χειμϊνανκοσ Chimonanthus spp 0,60-0,80 

 

ΡΟΩΔΗ ΦΥΤΑ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Ρ2 

α/α Πνομα Λατινικό όνομα Φψοσ (m) 

1 Αγάπανκοσ Agapanthus umbelatus 0,30 

2 Αγιοφγκα Ajuga reptans 0,30 

3 Άκανκα Acanthus mollis 0,30 

4 Άλυςςοσ Aurinia saxatilus 0,30 

5 Ανκυλίσ Anthyllis hermanniae 0,30 

6 Αρμζρια Armeria spp. 0,30 

7 Αρμπαρόριηα Pelargonium odoratissimum 0,30 

8 Αψικιά Artemisia spp. 0,30 

9 Βαλεριάνα Valeriana spp. 0,30 

10 Βαμβακοφλα Pelargonium peltatum 0,30 

11 Βερβζνα Verbena x hybrida 0,30 

12 Γεράνι Pelargonium zonale 0,30 

13 Γκαηάνια Gazania x hybrida 0,30 

14 Γυρζνιο Cordaderia spp. 0,30 

15 Δίκταμοσ Origanum dictamus 0,30 

16 Διμορφοκικθ Dimorphotheca 
callendulacea 

0,30 

17 Δυόςμοσ Mentha x piperita 0,30 

18 Θυμάρι Corydothymus capitatus 0,30 
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19 Κρισ Iris spp. 0,30 

20 Κάππαρθ Capparis spinosa 0,30 

21 Κεράςτιο Cerastium tomentosum 0,30 

22 Λεβάντα Lavandula spp. 0,30 

23 Λεβαντίνθ Santolina officinalis 0,30 

24 Μαντηουράνα Origanum majorana 0,30 

25 Μενεξζσ Viola odorata 0,30 

26 Μζντα Mentha viridis 0,30 

27 ίγανθ Origanum vulgare 0,30 

28 Σάλβια (Φαςκομθλιά) Salvia officinalis 0,30 

29 Σινεράρια (Συνζκιο) Cineraria (Senecio) spp. 0,30 

30 Φελίτςια Agathea coelestis 0,30 

 

Για τθν καταςκευι του τεχνικοφ απορροισ  όμβριων 

- Αςφαλτοκοπι του υφιςτάμενου οδοςτρϊματοσ. 

- Κακαιρζςεισ παλαιϊν καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

- Εκςκαφζσ ςε κατάλλθλο βάκοσ μζχρι τθν ςτάκμθ κεμελίωςθσ του νζου φρεατίου 
ςυλλογισ και του αγωγοφ απορροισ προσ το υφιςτάμενο τεχνικό απορροισ , εγκάρςια τθσ 
οδοφ. 

- Εξυγίανςθ με κραυςτό υλικό λατομείου πάχουσ 0,20 μ.  

- Καταςκευι ςτρϊςθσ ςκυροδζματοσ (κακαριότθτασ) C12/15 πάχουσ 0,10 μ.  

- Καταςκευι του ξυλότυπου και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers). 

- Τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ και του τςιμεντοςωλινα  αποχζτευςθσ κλάςεωσ αντοχισ 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαςτικισ διαμζτρου D400 mm. 

- Σκυροδζτθςθ με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25. Θ μικροκαταςκευι για τθν ομαλι ροι 
των όμβριων προσ τον αγωγό κλίςθσ 10% και θ πλιρωςθ του ςκάμματοσ του αγωγοφ 
απορροισ κα πραγματοποιθκεί με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20. 

 

Για τθν αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ. 

(Σε τσιμεντοστρωμένο τμήμα) 

- Επάλειψθ με αςφαλτικι ςυγκολλθτικι. 

- Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 0,05μ. με χριςθ κοινισ αςφάλτου 
(ΡΤΡΑ 265) τφπου ΑΣ 12,5. 

(Σε χαλικοστρωμένο τμήμα) 

- Αρχικά, τοποκζτθςθ μίασ (1) ςτρϊςθσ υπόβαςθσ πάχουσ 0,10 μ.  

- Τοποκζτθςθ μίασ (1) ςτρϊςθσ βάςθσ υλικοφ 3Α  πάχουσ 0,10 μ. 
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- Αςφαλτικι προεπάλειψθ. 

- Επάλειψθ με αςφαλτικι ςυγκολλθτικι. 

- Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθ κυκλοφορίασ πάχουσ 0,05μ. με χριςθ κοινισ αςφάλτου 
(ΡΤΡΑ 265) τφπου ΑΣ 12,5. 

 

Γ. ΡΟΜΕΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρζςεισ, φυτεφςεισ 

    Α.Τ. 1.1 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-θμιβραχϊδεσ για τθν δθμιουργία υπογείων 
κλπ χϊρων (ΟΙΚ20.2) 

 Ανωδομι τοιχείων: 29,00m*1,80m*3,00m*0,50 = 78,3 m3 
  

       Α.Τ. 1.2 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ, εκτόσ από γρανιτικά-κροκαλοπαγι χωρίσ 
χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν (ΟΙΚ20.3.3) 

 Ανωδομι τοιχείου: 7,00m*1,80m*3,00m*0,50 = 18,9 m3 
  

     Α.Τ. 1.3 Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων, ςε εδάφθ γαιϊδθ-
θμιβραχϊδθ (ΟΙΚ20.5.1) 

 
Θεμζλιο τοιχείου: 29,00m*2,75m*0,60m = 47,9 m3 

  

 Φρεάτιο ςυλλογισ ομβρίων: 2,20m*1,85m*1,40m = 5,7 m3 
   

Αγωγόσ απορροισ ομβρίων: 0,8m*0,9m*7,0m = 5,0 m3 
  

   
58,6 m3 

  
       Α.Τ. 1.4 Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων, ςε εδάφθ βραχϊδθ, 

εκτόσ από γρανιτικά-κροκαλοπαγι, χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν (ΟΙΚ20.5.2) 

 
Θεμζλιο τοιχείου: 7,00m*2,75m*0,60m = 11,6 m3 

  

       Α.Τ. 1.5 Κακαίρεςθ ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, με εφαρμογι 
ςυνικων μεκόδων κακαίρεςθσ (ΟΙΚ.22.15.1) 

 

Ραλαιό τεχνικό απορροισ 
όμβριων υδάτων (ανωδομι): 0,20m*0,77m2 = 0,2 m3 

   

Ραλαιό τεχνικό απορροισ 
όμβριων υδάτων (βάςθ): 0,20m*0,77m2 = 0,8 m3 
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Ραλαιό τεχνικό απορροισ 
όμβριων υδάτων (αγωγόσ 
απορροισ): 6,7m*0,4m*0,5m = 1,3 m3 

  

  
Συνολικά: 2,3 m3 

  

       Α.Τ. 1.6 Τομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ (ΟΔΟ Δ1) 

 
Τοιχεία: 

 
19,0 m 

   

Φρεάτιο ςυλλογισ  όμβριων 
υδάτων και  αγωγόσ 
απορροισ  όμβριων υδάτων: 

 
15,0 m 

  

  
Συνολικά: 34,0 m 

  

       Α.Τ. 1.7 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό λατομείου (ΟΙΚ20.20*) 

 Θεμζλιο τοιχείου 1 : 31,0m2*0,20m = 6,2 m3 
   

Θεμζλιο τοιχείου 2: 22,0m2*0,20m = 4,4 m3 
   

Ανωδομι τοιχείου 1 (3Α) : 22,0m2*0,30m = 6,6 m3 
   

Ανωδομι τοιχείου 1 (Ε4) : 22,0m2*0,60m = 13,2 m3 
   

Ανωδομι τοιχείου 2(3Α) : 22,0m2*0,30m = 6,6 m3 
   

Ανωδομι τοιχείου 2(Ε4) : 22,0m2*0,60m = 13,2 m3 
   

Τεχνικό απορροισ (Φρεάτιο 
και αγωγόσ): 7,0m2*0,20m = 1,4 m3 

  

  
Συνολικά: 51,6 m3 

  

       Α.Τ. 1.8 Ρρομικεια κθπευτικοφ χϊματοσ (ΡΣ Δ07) 

 Τοιχείο 1 : 22,0m2*0,60m = 13,2 m3 
   

Τοιχείο 2: 22,0m2*0,60m = 13,2 m3 
  

  
Συνολικά: 26,4 m3 

  

       Α.Τ. 1.9 Άνοιγμα λάκκων ςε χαλαρά εδάφθ με εργαλεία χειρόσ, διαςτάςεων  0,30 x 0,30 x 
0,30 m (ΡΣ Ε01.01) 

 Τοιχείο 1 : 7,0m2/1,0m*1,0m = 7,0 τεμ. 
   

Τοιχείο 2: 2,0m2/1,0m*1,0m = 2,0 τεμ. 
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Συνολικά: 9,0 τεμ. 

  

       Α.Τ. 1.10 Θάμνοι κατθγορίασ Θ2 (Δ02.02) 

 Τοιχείο 1 : 7,0m2/1,0m*1,0m = 7,0 τεμ. 
   

Τοιχείο 2: 2,0m2/1,0m*1,0m = 2,0 τεμ. 
  

  
Συνολικά: 9,0 τεμ. 

  

       Α.Τ. 1.11 Φφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν (ΡΣ Ε09.01) 

 Τοιχείο 1 : 15,0m2/1,0m*1,0m = 15,0 τεμ. 
   

Τοιχείο 2: 6,0m2/1,0m*1,0m = 3,0 τεμ. 
  

  
Συνολικά: 18,0 τεμ. 

  

       Α.Τ. 1.12 Ροϊδθ - πολυετι και ετιςια, διετι, βολβϊδθ κλπ φυτά κατθγ. Ρ2 (ΡΣ Δ06.02) 

 Τοιχείο 1 : 15,0m2/1,0m*1,0m = 15,0 τεμ. 
   

Τοιχείο 2: 6,0m2/1,0m*1,0m = 3,0 τεμ. 
  

  
Συνολικά: 18,0 τεμ. 

  

       Α.Τ. 1.13 Φορτωεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτων ι ςε ηϊα, φορτωεκφόρτωςθ με 
μθχανικά μζςα (ΟΙΚ 10.1.2) 

 Εκςκαφζσ Α.Τ. 1.1 : 78,3m3*1,60 tn/m3 = 125,3 tn 
   

Εκςκαφζσ Α.Τ. 1.2 : 18,9m3*2,60 tn/m3 = 49,1 tn 
   

Εκςκαφζσ Α.Τ. 1.3 : 58,6m3*1,60 tn/m3 = 93,8 tn 
   

Εκςκαφζσ Α.Τ. 1.4 : 11,6m3*2,60 tn/m3 = 30,2 tn 
   

Εκςκαφζσ Α.Τ. 1.5 : 2,3m3*2,60 tn/m3 = 6,0 tn 
   

Εξυγ. ςτρϊςεισ Α.Τ. 1.7 : 51,6m3*2,60 tn/m3 = 134,2 tn 
   

Κθπευτικό χϊμα Α.Τ. 1.8: 26,4m3*1,60 tn/m3 = 42,2 tn 
  

  
Συνολικά: 480,7 tn 

  

       Α.Τ. 1.14 Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο, δια μζςου οδϊν καλισ βατότθτασ (ΟΙΚ 10.7.1) 

 
Εξυγ. ςτρϊςεισ Α.Τ. 1.7 : 51,6m3*2,60 tn/m3*43km = 5768,9 tnkm 

   
Κθπευτικό χϊμα Α.Τ. 1.8: 26,4m3*1,60 tn/m3 *9km= 380,2 tnkm 
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Συνολικά: 6149,0 tnkm 

  

       Α.Τ. 1.15 Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο, δια μζςου οδϊν περιοριςμζνθσ βατότθτασ (ΟΙΚ 
10.7.2) 

 
Εξυγ. ςτρϊςεισ Α.Τ. 1.7 : 51,6m3*2,60 tn/m3*5km = 670,8 tnkm 

   
Κθπευτικό χϊμα Α.Τ. 1.8: 26,4m3*1,60 tn/m3 *2km= 84,5 tnkm 

  

  
Συνολικά: 755,3 tnkm 

  

       Α.Τ. 1.16 Θαλλάςιεσ μεταφορζσ 

 Εξυγ. ςτρϊςεισ Α.Τ. 1.7 : 51,6m3*19nm = 980,4 m3nm 
 

       
Ραραδοχι: Θ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφϊν και κακαιρζςεων κα πραγματοποιθκεί ςε ειδικά 
αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ ΑΕΚΚ. Ο πλθςιζςτεροσ χϊροσ ΑΕΚΚ βρίςκεται ςτθν Ρερίκεια  ςε 
απόςταςθ 11 km, εκ των οποίων τα 9 km είναι εκτόσ πόλεωσ ςε οδοφσ καλισ βατότθτασ και τα 2 
km εντόσ αςτικϊν περιοχϊν περιοριςμζνθσ βατότθτασ. 

 

Ραραδοχι: Θ μεταφορά των αδρανϊν υλικϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικά αδειοδοτθμζνουσ 
λατομικοφσ χϊρουσ. Οι πλθςιζςτεροι λατομικοί χϊροι βρίςκονται ςτο Νομό Θεςπρωτίασ  ςε οδικι 
απόςταςθ 15 km απο το λιμάνι Θγουμενίτςασ, εκ των οποίων τα 13 km είναι εκτόσ πόλεωσ ςε 
οδοφσ καλισ βατότθτασ και τα 2 km εντόσ αςτικϊν περιοχϊν. Θ καλάςςια απόςταςθ απο το λιμάνι 
Θγουμενίτςασ ςτο λιμάνι Κζρκυρασ είναι 19nm. Θ οδικι απόςταςθ από το λιμάνι Κζρκυρασ ςτο 
χϊρο του ζργου είναι 33 km, εκ των οποίων τα 30 km είναι εκτόσ πόλεωσ ςε οδοφσ καλισ 
βατότθτασ και τα 3 km εντόσ αςτικϊν περιοχϊν.  

 

       

 
2. Ομάδα Σκυροδζματα  - Τεχνικά Ζργα 

    Α.Τ. 2.1 Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν (ΟΙΚ38.3) 

 
Ανωδομι τοιχείων : 33,00m*1,80m*2 = 118,8 m2 

  

 
κεμζλιο τοιχείων : (18,00m+23,00m)*0,3m = 12,3 m2 

  

  
Συνολικά: 131,1 m2 

  

       Α.Τ. 2.2 Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 
χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ, για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C12/15 (ΟΙΚ32.1.3) 

 

Μπετό κακαριότθτασ 
κεμζλιων τοιχείου 1: 17,00m*5,00m*0,10m = 8,5 m3 

  

 

Μπετό κακαριότθτασ 
κεμζλιων τοιχείου 2: 14,00m*3,00m*0,10m = 4,2 m3 
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Μπετό κακαριότθτασ 
κεμζλιων φρεατίου ςυλλογισ 
ομβρίων: 1,20m*0,85m*0,10m = 0,1 m3 

  

  
Συνολικά: 12,8 m3 

  

       Α.Τ. 2.3 Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 
χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ, για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ 
C20/25 (ΟΙΚ32.1.5) 

 
Ανωδομι τοιχείου 1: 18,00m*1,80m*0,25m = 8,1 m3 

  

 
Ανωδομι τοιχείου 2: 13,00m*1,80m*0,25m = 5,9 m3 

  

 
Θεμζλιο τοιχείου 1: 31,1m2*0,30m = 9,3 m3 

  

 
Θεμζλιο τοιχείου 2: 21,5m2*0,30m = 6,5 m3 

  

 
Φρεατίο ςυλλογισ ομβρίων: (0,85m+1,20m)*2*1,00m*0,20m= 0,8 m3 

  

  
Συνολικά: 30,6 m3 

  

       Α.Τ. 2.4 Μικροκαταςκευζσ (φρεάτια, ορκογωνικζσ τάφροι κλπ) με ςκυρόδεμα C16/20 
(ΟΔΟΒ29.3.4) 

 
Φρεατίο ςυλλογισ ομβρίων: 

(0,20m+0,44m+1,00m)*0,20m* 
0,45m= 0,1 m3 

  

 
Αγωγόσ ςυλλογισ ομβρίων: 0,7 m*0,7m*6,7m= 3,3 m3 

  

  
Συνολικά: 3,4 m3 

  

       Α.Τ. 2.5 ΧΥΤΟΣΙΔΘΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΕΣ ΥΡΟΝΟΜΩΝ (ΟΔΟΒ49) 

 

Σχάρα ςυλλογισ ομβρίων 
(0,80*0,45): 220 Kgr= 220,0 Kgr 

  

       Α.Τ. 2.6 Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ, χαλφβδινοι οπλιςμοί κατθγορίασ B500C 
(ΟΙΚ38.20.2) 

 

Βάςει ςτατικισ μελζτθσ  
71Kgr/m3 c20/25: 71kgr*30,6m3= 2172,6 Kgr 

  

       Α.Τ. 2.7 Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.45) 

 
Ανωδομι τοιχείων : 33,00m*1,80m*2 = 118,8 m2 

  

 
κεμζλιο τοιχείων : (18,00m+23,00m)*0,3m = 12,3 m2 

  

  
Συνολικά: 131,1 m2 
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Α.Τ. 2.8 Αργολικοδομζσ με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα των 400 kg τςιμζντου, 
αργολικοδομζσ με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα μιασ ορατισ όψεωσ (ΟΙΚ42.11.2) 

 
Τοιχείο 1 (κάτω αναβακμόσ): 18,00m*1,50m*0,15m = 4,1 m3 

  

 
Τοιχείο 2 (πάνω αναβακμόσ): 13,00m*1,50m*0,15m = 2,9 m3 

  

  
Συνολικά: 7,0 m3 

  

       Α.Τ. 2.9 Μόρφωςθ εξζχουςασ ακμισ αργολικοδομϊν (ΟΙΚ42.26) 

 
Τοιχείο 1 (κάτω αναβακμόσ): 18,00m+1,50m*4 = 24,0 m 

  

 
Τοιχείο 2 (πάνω αναβακμόσ): 13,00m+1,50m*4 = 19,0 m 

  

  
Συνολικά: 43,0 m 

  

       Α.Τ. 2.10 Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε λικοδομι (ΟΙΚ22.35) 

 
Τοιχείο 1 (κάτω αναβακμόσ): 7τεμ+2τεμ = 9,0 τεμ. 

  

 
Τοιχείο 2 (πάνω αναβακμόσ): 9τεμ+4τεμ = 13,0 τεμ. 

  

  
Συνολικά: 22,0 τεμ. 

  

       Α.Τ. 2.11 Γεωχφαςμα προςταςίασ ςτεγανοποιθτικισ μεμβράνθσ (τοποκετοφμενο υπό τθν 
μεμβράνθ) μι υφαντό, των 400 gr/m2 (ΥΔ14.5.3) 

 

Ανωδομι τοιχείου 1 : 22,0m2*2 = 44,0 m2 
   

Ανωδομι τοιχείου 2 : 22,0m2*2 = 44,0 m2 
  

  
Συνολικά: 88,0 m2 

  

       Α.Τ. 2.12 Τςιμεντοςωλινεσ αποχζτευςθσ κλάςεωσ αντοχισ 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
ονομαςτικισ διαμζτρου D400 mm (ΥΔ12.1.1.3) 

 Κλειςτόσ αγωγόσ απορροισ 
ομβρίων : 7 m = 7,0 m 

  

       

 
3. Ομάδα Οδοςτρωςία - Αςφαλτικά  

    Α.Τ. 3.1 Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ (ΟΔΟ Γ1.1) 

 
Ρεριβάλλον χϊροσ : 233,00m2*0,10m = 23,3 m3 

  

       Α.Τ. 3.2 Βάςθ οδοςτρωςίασ  μεταβλθτοφ πάχουσ (ΟΔΟΓ2.1) 

 
Ρεριβάλλον χϊροσ : 233,00m2*0,10m = 23,3 m3 

  

       Α.Τ. 3.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΘ  ΡΟΕΡΑΛΕΙΨΘ (ΟΔΟΔ3) 

 
Ρεριβάλλον χϊροσ : 233,00m2 = 233,0 m2 

  
       Α.Τ. 3.4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΘ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΙΚΘ ΕΡΑΛΕΙΨΘ (ΟΔΟΔ4) 
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Ρεριβάλλον χϊροσ : 233,00m2 = 233,0 m2 

  

 
Τςιμεντοςτρωμζνοσ χϊροσ : 300,0m2 = 300,0 m2 

  

  
Συνολικά: 533,0 m2 

  

       Α.Τ. 3.5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με χριςθ 
κοινισ αςφάλτου (ΣΧΕΤ.ΟΔΟΔ8.1*) 

 
Ρεριβάλλον χϊροσ : 233,00m2 = 233,0 m2 

  

 
Τςιμεντοςτρωμζνοσ χϊροσ : 300,00m2 = 300,0 m2 

  

  
Συνολικά: 533,0 m2 

  

       Α.Τ. 3.6 Θαλάςςιεσ μεταφορζσ 

 Υπόβαςθ Α.Τ. 3.1 : 23,3m3*19nm = 442,7 m3nm 
  

Βάςθ Α.Τ. 3.2 : 23,3m3*19nm = 442,7 m3nm 
  

 
Συνολικά: 885,4 m3nm 

 Ραραδοχι: Θ μεταφορά των αδρανϊν υλικϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικά αδειοδοτθμζνουσ 
λατομικοφσ χϊρουσ. Οι πλθςιζςτεροι λατομικοί χϊροι βρίςκονται ςτο ςτο Νομό Θεςπρωτίασ  ςε 
οδικι απόςταςθ 15 km απο το λιμάνι Θγουμενίτςασ, εκ των οποίων τα 13 km είναι εκτόσ πόλεωσ 
ςε οδοφσ καλισ βατότθτασ και τα 2 km εντόσ αςτικϊν περιοχϊν. Θ καλάςςια απόςταςθ απο το 
λιμάνι Θγουμενίτςασ ςτο λιμάνι Κζρκυρασ είναι 19nm. Θ οδικι απόςταςθ απο το λιμάνι Κζρκυρασ 
ςτο χϊρο του ζργου είναι 33 km, εκ των οποίων τα 30 km είναι εκτόσ πόλεωσ ςε οδοφσ καλισ 
βατότθτασ και τα 3 km εντόσ αςτικϊν περιοχϊν. Θ μεταφορά τθσ αςφάλτου κα πραγματοποιθκεί 
από αδειοδοτειμζνουσ  χϊρουσ παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ. Θ πλθςιζςτερθ μονάδα παραγωγισ 
αςφαλτομίγματοσ βρίςκεται ςτουσ Αγραφοφσ ςε οδικι απόςταςθ 10 km, εκ των οποίων τα 9 km 
είναι εκτόσ πόλεωσ ςε οδοφσ καλισ βατότθτασ και το 1 km είναι εντόσ αςτικϊν περιοχϊν. 

  

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Το παρόν εδάφιο αφορά ςτουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ (τεχνικά χαρακτθριςτικά ποιότθτασ 

και ςυμπεριφοράσ) που επιτρζπουν τθν περιγραφι εργαςιϊν και υλικϊν, ζτςι ϊςτε θ εργαςία, ι 

τα υλικά να εκπλθρϊνουν τον προβλεπόμενο από τισ μελζτεσ ςκοπό τουσ, ςφμφωνα με τουσ 

οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα 

εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου. 

Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ περιλαμβάνουν γενικά τισ μθχανικζσ, φυςικζσ και χθμικζσ 

ιδιότθτεσ, τισ κατθγορίεσ και τα πρότυπα, τουσ όρουσ δοκιμισ, ελζγχου και παραλαβισ των 

εργαςιϊν και των υλικϊν και των μερϊν που τισ αποτελοφν. Ρεριλαμβάνουν επίςθσ τθν τεχνικι ι 

τισ μεκόδουσ καταςκευισ και όλεσ τισ λοιπζσ απαιτιςεισ, τισ οποίεσ θ Υπθρεςία μπορεί να 

προδιαγράφει με γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ, όςον αφορά ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ και τα υλικά 

ι τα μζρθ που τισ αποτελοφν. 
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Βαςικόσ ςκοπόσ των Τεχνικϊν αυτϊν Ρροδιαγραφϊν είναι: 

• Θ άρτια καταςκευι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τθν απαιτοφμενθ και 

επιβαλλόμενθ αςφάλεια εκτζλεςθσ των ζργων και τθν προςαρμογι των ςυνκθκϊν τθσ εκτζλεςθσ 

των ζργων, μζςα ςτα πιο πάνω όρια. 

• θτά αναφζρεται ότι ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει όλα τα ζργα και τισ επί 

μζρουσ εργαςίεσ με πεπειραμζνουσ και ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ με χριςθ των καταλλθλότερων 

κατά περίπτωςθ μθχανικϊν μζςων και οχθμάτων, με κάκε επιμζλεια και ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ τθσ εμπειρίασ και τθσ τεχνικισ επιςτιμθσ, και ότι πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ 

προσ όλουσ του όρουσ του τεφχουσ αυτοφ όςον αφορά τθν ποιότθτα των υλικϊν και τον τρόπο 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Στο παρόν εδάφιο γίνεται αναφορά και περιγραφι των βαςικϊν και ςυνικων εργαςιϊν που 

ςυναντϊνται ςε παρόμοιασ φφςθσ ζργα. Ρικανόν οριςμζνεσ περιγραφόμενεσ εργαςίεσ, υλικά, 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ να μθν ςυναντϊνται ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο, ι να 

διαφζρουν. Θ αναγραφι τουσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που απαιτθκεί να γίνουν αλλαγζσ (κατά 

το ςτάδιο τθσ καταςκευισ του ζργου) και να υιοκετθκοφν καταςκευαςτικζσ λφςεισ και να γίνει 

χριςθ υλικϊν που δεν προβλζπονται από τθν μελζτθ, οπότε οι όροι αυτοί ζχουν πλιρθ 

εφαρμογι. 

Σφμφωνα με τθν με αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (με ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) απόφαςθ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, που 

δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2221/Βϋ/30.7.2012,  εγκρίκθκαν τετρακόςιεσ ςαράντα (440) Ελλθνικζσ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) προκειμζνου να εναρμονιςτοφν οι εγχϊριεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ με τα Διεκνι και Ευρωπαϊκά Ρρότυπα, τα οποία είναι κάκε φορά ςε ιςχφ, και να 

διευκολυνκεί θ επίτευξθ του ςτόχου τθσ ενιαίασ Ευρωπαϊκισ Αγοράσ και ςτον τομζα των Δομικϊν 

Ζργων. Στθ ςυνζχεια υπιρξε επικαιροποίθςθ των ΕΤΕΡ και ζγκριςθ 70 νζων ΕΤΕΡ, οι οποίεσ ζχουν 

ζχουν πλιρθ και υποχρεωτικι εφαρμογι μετά τθν 01θ/03/2021. 

Οι τίτλοι των Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) που αφοροφν ςτο ζργο αυτό, 

περιζχονται ςτον  παρακάτω πίνακα και το πλιρεσ κείμενο των εν λόγω Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ) περιζχεται ςτα ςυνθμμζνα παραρτιματα των ςχετικϊν υπουργικϊν 

αποφάςεων.   

Oι προδιαγραφζσ ΕΤΕΡ που αντιςτοιχοφν ςτισ εργαςίεσ είναι οι ακόλουκεσ: 
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Ν.Ε.Τ 

Ε.Τ.Ε.Ρ. 

Ομάδα  Χωματουργικά - Εκςκαφζσ - Καθαιρζςεισ - Φφτευςη  

1 
Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ-
θμιβραχϊδεσ για τθν δθμιουργία υπογείων κλπ 
χϊρων 

1.1 ΟΙΚ20.2 02-03-00-00 

2 
Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ, εκτόσ από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγι χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν 
υλϊν 

1.2 ΟΙΚ20.3.3 02-03-00-00 

3 
Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ 
μθχανικϊν μζςων, ςε εδάφθ γαιϊδθ-θμιβραχϊδθ 

1.3 ΟΙΚ20.5.1 02-04-00-00 

4 

Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ 
μθχανικϊν μζςων, ςε εδάφθ βραχϊδθ, εκτόσ από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγι, χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν 
υλϊν 

1.4 ΟΙΚ20.5.2 02-04-00-00 

5 
Κακαίρεςθ ςτοιχείων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα, με εφαρμογι ςυνικων μεκόδων 
κακαίρεςθσ 

1.5 ΟΙΚ22.15.1 15-02-01-01 

6 ΤΟΜΘ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΡΤΘ 1.6 ΟΔΟΔ1 - 

7 
Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με κραυςτό υλικό 
λατομείου 

1.7 ΟΙΚ20.20 - 

8 Ρρομικεια κθπευτικοφ χϊματοσ 1.8 ΡΣΔ7 02-07-05-00 

9 
Άνοιγμα λάκκων ςε χαλαρά εδάφθ με εργαλεία 
χειρόσ, διαςτάςεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 

1.9 ΡΣΕ1.1 10-05-01-00 

10 Θάμνοι κατθγορίασ Θ2 1.10 ΡΣΔ2.2 10-09-01-00 

11 Φφτευςθ ποωδϊν φυτϊν και βολβϊν 1.11 ΡΣΕ9.1 10-05-07-00 

12 
Ροϊδθ - πολυετι και ετιςια, διετι, βολβϊδθ κλπ 
φυτά κατθγ. Ρ2 

1.12 ΡΣΔ6.2 10-05-07-00 

13 
Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν επί αυτοκινιτου ι ςε 
ηϊα, φορτοεκφόρτωςθ με μθχανικά μζςα 

1.13 ΟΙΚ10.1.2 - 

14 
Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο, δια μζςου οδϊν καλισ 
βατότθτασ 

1.14 ΟΙΚ10.7.1 - 

15 
Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο, διά μζςου οδϊν 
περιοριςμζνθσ βατότθτασ 

1.15 ΟΙΚ10.7.2 - 

16 Θαλάςςιεσ  μεταφορζσ 1.16 ΛΙΜ2.7 - 

Ομάδα  Σκυροδζματα - Τεχνικά ζργα  

1 Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν 2.1 ΟΙΚ38.3 01-04-00-00 

2 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και 
ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι 
πυργογερανοφ, για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C12/15 

2.2 ΟΙΚ32.1.3 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
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3 

Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου, διάςτρωςθ και 
ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με χριςθ αντλίασ ι 
πυργογερανοφ, για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C20/25 

2.3 ΟΙΚ32.1.5 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

4 
Μικροκαταςκευζσ (φρεάτια, ορκογωνικζσ τάφροι 
κλπ) με ςκυρόδεμα C16/20 

2.4 ΟΔΟΒ29.3.4 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

5 
ΧΥΤΟΣΙΔΘΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΕΣ 
ΥΡΟΝΟΜΩΝ 

2.5 ΟΔΟΒ49 08-07-01-01 

6 
Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ, χαλφβδινοι 
οπλιςμοί κατθγορίασ B500C 

2.6 ΟΙΚ38.20.2 01-02-01-00 

7 Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 2.7 ΟΙΚ38.45 - 

8 
Αργολικοδομζσ με αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα των 
400 kg τςιμζντου, αργολικοδομζσ με 
αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα μιασ ορατισ όψεωσ 

2.8 ΟΙΚ42.11.2 03-02-01-00 

9 Μόρφωςθ εξζχουςασ ακμισ αργολικοδομϊν 2.9 ΟΙΚ42.26 - 

10 Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε λικοδομι 2.10 ΟΙΚ22.35 - 

11 
Γεωφφαςμα προςταςίασ ςτεγανοποιθτικισ 
μεμβράνθσ (τοποκετοφμενο υπό τθν μεμβράνθ), 
γεωφφαςμα μθ υφαντό, των 400 gr/m2 

2.11 ΥΔ14.5.3 - 

12 
Τςιμεντοςωλινεσ αποχζτευςθσ κλάςεωσ αντοχισ 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαςτικισ διαμζτρου 
D400 mm 

2.12 ΥΔ12.1.1.3 - 

Ομάδα  Οδοςτρωςία - Αςφαλτικά  

1 Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 3.1 ΟΔΟΓ1.1 05-03-03-00 

2 Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 3.2 ΟΔΟΓ2.1 05-03-03-00 

3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΘ ΡΟΕΡΑΛΕΙΨΘ 3.3 ΟΔΟΔ3 05-03-11-01 

4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΘ ΣΥΓΚΟΛΛΘΤΙΚΘ ΕΡΑΛΕΙΨΘ 3.4 ΟΔΟΔ4 - 

5 
Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 
πάχουσ 0,05 m με χριςθ κοινισ αςφάλτου 

3.5 ΟΔΟΔ8.1 05-03-11-04 

6 Θαλάςςιεσ  μεταφορζσ 3.6 ΛΙΜ2.7 - 

 
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ πρζπει να είναι "πρϊτθσ 

διαλογισ". Με τθν ζκφραςθ αυτι εννοείται ότι τα υλικά που κα προςκομιςκοφν για το ζργο κα 

είναι τα καλφτερα προϊόντα τθσ αντίςτοιχθσ εργοςταςιακισ παραγωγισ, χωρίσ βλάβεσ ι 

ελαττϊματα, κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 

προδιαγραφζσ αυτζσ κακϊσ και ςτισ ειδικζσ ζγγραφεσ διευκρινιςτικζσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, 
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όςον αφορά τισ διαςτάςεισ, το ςχιμα, το χρωματιςμό, τθν τελικι επεξεργαςία και τζλοσ τθν 

εμφάνιςθ τουσ. 

Τα υλικά κα προςκομίηονται επί τόπου του ζργου ςυςκευαςμζνα υπό τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ 

τουσ ςτθν αγορά και κα ςυνοδεφονται με αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ.  

Πςον αφορά τον τρόπο χριςεων των υλικϊν πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ του 

εργοςταςίου παραγωγισ, εκτόσ αν άλλωσ ικελε διαταχκεί από τθν Υπθρεςία. 

Για όλα τα υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, ο Ανάδοχοσ, πριν από οποιαδιποτε ςχετικι 

παραγγελία, κα αιτείται ζλεγχο και διαπίςτωςθ από τθν Υπθρεςία αν είναι ςφμφωνα με τισ 

Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) και το Ρεριγραφικό Τιμολόγιο τθσ Μελζτθσ. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν δφναται να περάςουν από εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ, 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ τουσ, αν 

αυτό κρικεί απαραίτθτο.  

Θ αποκικευςθ των υλικϊν κα γίνεται γενικά ςε ςθμεία και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν 

εμποδίηεται θ ομαλι ροι τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Θ αποκικευςθ των ευπακϊν υλικϊν κα 

γίνεται ςε χϊρουσ και ςε ςυνκικεσ που κα πλθροφν τισ ςχετικζσ ειδικζσ προδιαγραφζσ των 

προμθκευτϊν του κάκε είδουσ.  

Για τα ειδικά υλικά που καλφπτονται από εργοςταςιακζσ εγγυιςεισ, αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ 

του αναδόχου, να κατακζςει ςτθν Υπθρεςία πλιρθ τεκμθρίωςθ των ιδιοτιτων και 

χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν που επιλζγονται, με ζγγραφα πιςτοποίθςθσ από θμεδαπά ι 

αλλοδαπά επίςθμα αναγνωριςμζνα εργαςτιρια και οργανιςμοφσ, από τα οποία κα 

αποδεικνφονται οι ιδιότθτζσ τουσ και κα προκφπτει θ καταλλθλότθτά τουσ για τθ ςυγκεκριμζνθ 

χριςθ, κακϊσ και τα ανάλογα ζγγραφα εμπορίασ και διακίνθςθσ όπου κα αναγράφεται θ 

ποιότθτά τουσ, οπότε και κα επιτρζπεται θ ειςαγωγι τουσ ςτο εργοτάξιο, προκειμζνου να 

ενςωματωκοφν ςτο ζργο. 

Διευκρινίηεται ότι όπου ςτα τεφχθ ι ςχζδια τθσ παροφςασ μελζτθσ αναγράφεται τυχόν 

ςυγκεκριμζνοσ ι ενδεικτικόσ τφποσ υλικοφ, ςυςκευισ ι μθχανιματοσ τονίηεται ρθτά ότι θ 

ακριβισ ζννοια του ςυγκεκριμζνου ι ενδεικτικοφ τφπου δεν προχποκζτει τθν προτίμθςθ του 

αναφερομζνου Εμπορικοφ Οίκου, αλλά αναφζρεται ςε υλικά ςυςκευζσ ι μθχανιματα 

τουλάχιςτον παρεμφερι ι ιςοδφναμα, τθσ ίδιασ ποιότθτασ, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 

χαρακτθριςτικϊν ι καλφτερων. 
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Πλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται ςτο ζργο κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ 

προδιαγραφζσ αυτζσ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τισ ειδικζσ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ και τισ 

προφορικζσ διευκρινιςεισ και οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ του ζργου, μπορεί δε να περάςουν από 

εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ  κανονιςμοφσ και όρουσ που ιςχφουν για τα 

υλικά. 

Οι δειγματολθψίεσ, δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι οποιουδιποτε υλικοφ ι εργαςιϊν κα γίνονται με 

δαπάνεσ και φροντίδα του Αναδόχου, ςφμφωνα με τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, όποτε αυτι 

το κεωρεί αναγκαίο και απαραίτθτο, μετά από ςχετικι ζγγραφθ εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο. Ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται αμζςωσ και πλιρωσ προσ τισ εντολζσ τθσ 

Υπθρεςίασ και να προςκομίηει τα επίςθμα πιςτοποιθτικά με τα αποτελζςματα των ελζγχων. 

Οι εργαςτθριακοί ζλεγχοι κα γίνονται ςτα Κρατικά Εργαςτιρια Δθμοςίων Ζργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ςτα 

εργαςτιρια του Εκνικοφ Μετςοβίου Ρολυτεχνείου ι ςε άλλα ανεγνωριςμζνα από το Δθμόςιο 

ιδιωτικά εργαςτιρια μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Θα καταςκευάηονται επαρκι 

δείγματα "εργαςιϊν" επί τόπου του ζργου ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ - ϊςτε να λαμβάνονται οι 

τελικζσ αποφάςεισ για τθν ζγκριςθ τουσ - με δικζσ του δαπάνεσ. Θ Υπθρεςία μπορεί να 

απαγορεφςει τθν χρθςιμοποίθςθ υλικϊν ι τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν όποτε αυτι κρίνει ότι δεν είναι 

κατάλλθλα ι ςφμφωνα με τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ ι με νεϊτερεσ διατάξεισ περί αςφάλειασ 

και υγιεινισ. Στθ περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα απομακρφνει αμζςωσ 

από το εργοτάξιο. 

Θ μθ διενζργεια ελζγχου ι θ τυχόν μθ ζγκαιρθ διάγνωςθ ελαττωμάτων ι και προςωρινι αποδοχι 

των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν ι εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν, δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο 

τθσ υποχρζωςθσ του για τθν κακαίρεςθ και ανακαταςκευι τμθμάτων του ζργου, οποιαδιποτε 

χρονικι ςτιγμι διαπιςτωκεί ότι ζγινε χριςθ ακατάλλθλων υλικϊν ι μεκόδων καταςκευισ. Πλεσ 

οι δαπάνεσ των δειγματολθψιϊν, των δοκιμϊν και ελζγχων οποιαςδιποτε φφςθσ, είτε επί τόπου 

του ζργου είτε ςτθν ζδρα οιουδιποτε εργαςτθρίου κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου ι 

κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ τουσ, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον Ανάδοχο. Επίςθσ 

βαρφνουν τον Ανάδοχο όλεσ οι δαπάνεσ προμικειασ και απομάκρυνςθσ των υλικϊν που 

απορρίφκθκαν ςαν ακατάλλθλα, οι δαπάνεσ για τθν αποκάλυψθ κρυμμζνων μερϊν των 

διαφόρων τμθμάτων των ζτοιμων εργαςιϊν κακϊσ και οι δαπάνεσ κακαίρεςθσ, αποςφνκεςθσ και 

ανακαταςκευισ ζργων ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν κακοτεχνίεσ ι θ χριςθ ακατάλλθλων υλικϊν, 
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και τζλοσ κάκε άλλθ δαπάνθ που προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα από τθν διαδικαςία τθσ 

δειγματολθψίασ υλικϊν και εργαςιϊν. 

Αχαράβθ, 06/09/2021 

Συντάχκθκε Ελζγχκθκε και κεωρικθκε  
 

Θ αναπλθρωτισ 
τμθματάρχθσ 

 
Κυριακι Ευγενικοφ 

Ρολιτικόσ Μθχανικόσ ΤΕ 
 

Ο υπάλλθλοσ 
 
 

Γεϊργιοσ Τηεφεράκοσ 
Τοπογράφοσ Μθχανικόσ ΤΕ 

 

Ο αναπλθρωτισ Διευκυντισ 
 
 

Χριςτοσ Κορμαρισ 
Μθχ/γοσ Μθχανικόσ ΡΕ 
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