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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η     Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΓΔΝΙΚΑ 

 Η παξνχζα κειέηε αθνξά ην έξγν, «Αξιοποίηζη γεώηπηζηρ Σ.Κ.  Γαζοσωπίος». Η πεξηνρή επέκβαζεο ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη ε παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ Αμηνπνίεζε  ηεο γεψηξεζεο ζηελ Σ.Κ. Γαζνρσξίνπ κε ηελ θαηαζθεπή 

νηθίζθνπ γηα ην αληιηνζηάζην ,ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ , εγθαηάζηαζε ππφγεηνπ 

αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη θαηαζθεπή αγσγνχ Φ110, 16 αηκνζθαηξψλ , γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε ηελ 

δεμακελή πδξνδφηεζεο ηεο Σ. Κνηλφηεηαο.  
 

ΚΟΠΟ 

 Έρεη ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ χδξεπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, κε 

ηελ Αμηνπνίεζε  ηεο ππάξρνπζαο γεψηξεζεο. Η θαηαζθεπή νηθίζθνπ γηα ην αληιηνζηάζην ,ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ , ε εγθαηάζηαζε ππφγεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ε θαηαζθεπή αγσγνχ 

Φ160, 16 αηκνζθαηξψλ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε ηελ δεμακελή πδξνδφηεζεο ιχλεη νξηζηηθά ην πξφβιεκα 

επάξθεηαο  πφζηκνπ λεξνχ.  

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Οη εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο είλαη : 

α) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππφγεηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

β) Ηιεθηξηθφο Πίλαθαο θαη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

γ) Καηαζθεπή νηθίζθνπ γηα ην αληιηνζηάζην εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 3,40x3.40x2.65  κε κπαηηθή νπηνπιηλζνδνκή 

θαη νξνθή πιάθα ζθπξνδέκαηνο, μχιηλε ζηέγε θαη επηζηέγαζε κε απιαθσηή ιακαξίλα πάρνπο 1,00mm.  

δ) Καηαζθεπή θξεαηίνπ εθηφο ηνπ νηθίζθνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γεψηξεζεο θαη επηθάιπςε απηνχ κε θαπάθη απφ 

Λακαξίλα (θξηζαξάθη). 

ε) Δξγαζίεο εθζθαθήο ηάθξνπ θαηά κήθνο ρσκαηφδξνκσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγσγψλ (Αγσγφο 

χδξεπζεο - αγσγφο θαισδίνπ γηα ην θξνπηέξ). σιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε 

αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 12201-2,  πίεζεο ιεηηνπξγίαο 16,0 at. Ολνκ. 

δηακέηξνπ DN110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm. σιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm 

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 50 γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίνπ ΝΤΤ 3x2,50. 

ζη) Δπίρσζε ζσιελψζεσλ κε άκκν πνηακνχ ή ιαηνκείνπ θαη ην ελαπνκέλσλ ηκήκα ηεο ηάθξνπ κε 

ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ ζηα ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ πνπ είλαη εληφο δξφκνπ θαη κε πξντφληα εθζθαθψλ ζηα 

ππφινηπα ηκήκαηα. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Θα εγθαηαζηαζεί ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα πνπ ζα αληιεί ην  λεξφ  απφ  βάζνο 60 κέηξσλ πεξίπνπ 

κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζα ην ζηέιλεη ζε δεμακελή ζε απφζηαζε   620 κέηξσλ φπσο πεξίπνπ. 
Πεξηιακβάλεη 
α. Τπνβξχρην ζπγθξφηεκα αληιίαο - ειεθηξνθηλεηήξα. 
β. Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θαη 
γ. Ηιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θίλεζεο - θσηηζκνχ ηνπ αληιηνζηαζίνπ 
 

Αλαιπηηθφηεξα  
ΑΝΣΛΙΑ 
  Η αληιία πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ γεψηξεζε ζα είλαη ππνβξχρηα βπζηζκέλε ζην λεξφ ηεο γεψηξεζεο θαη 

θαηάιειε λα εηζέξρεηαη ζε γεψηξεζε κε ζσιήλσζε     8 ins. Η παξνρή ηεο ζα είλαη Q =  20  Μ3/Η  θαη  ζα  είλαη  

πνιπβάζκηα  ψζηε  λα  δίλεη   καλνκεηξηθφ    χςνο Η =  140 Μ..Τ. 
  Ο βαζκφο απφδνζεο πξέπεη  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 % ( n = 0.7 ) θαη νη ζηξνθέο ηεο 2900 ζην ιεπηφ ( 2900 

R.P.M. ) ,  ζα  θέξεη δε εηδηθή βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαηαθνξχθνπ δηαηάμεσο. 



  Δίλαη απαξαίηεην ζηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ 

βαζηθψλ κεξψλ θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο , είδνο αληηδηαβξσηηθήο  πξνζηαζίαο  κεηαιιηθψλ  κεξψλ θαη 

ηξφπνο θαη βαζκφο δπγνζηάζκηζεο. Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο  , δειαδή θακπχιεο κεηαβνιήο ηνπ 

καλνκεηξηθνχ χςνπο, ηνπ βαζκνχ απνδφζεσο θαη ηεο απαηηνχκελεο ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο ηζρχνο ζπλαξηήζεη 

ηεο παξνρήο. Οη θακπχιεο πξέπεη λα εθηείλνληαη ζε  φιν ην πεδίν ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο, φπνπ ζα ζεκεησζεί ην 

ζεκείν νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. 
 

 ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 
  Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη θνπιαξηζκέλνο ζηελ αληιία  ζηεγαλά θαη ζα απνηεινχλ έλα εληαίν ζπγθξφηεκα. 

Θα είλαη ηξηθαζηθφο βξαρπθπθισκέλνπ  δξνκέα  κε  ζηεγαλή  πδαηφβξεθηε  πεξηέιημε ηζρχνο Ν = 20 HP 

πεξίπνπ θαη  n = 2900 p.r.m.  
  Πξηλ απφ ηελ βχζηζή ηνπ  ζην  λεξφ  πξέπεη λα γεκηζηεί κε λεξφ πνπ ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηελ ιίπαλζε ησλ  

θνπδηλέησλ  θαη ηελ ςχμε ηεο πεξηέιημεο πνπ ζα θέξεη κφλσζε απφ P.V.C. ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηα 

άιαηα ή άιια ρεκηθά ζπζηαηηθά ηνπ λεξνχ. Δπίζεο ζα θέξεη  πξνζηαηεπηηθή  θακπάλα  πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

δηάηαμε ιαβπξίλζνπ  θαη δηπιή ζηεγαλνπνίεζε ζα πξνζηαηεχνπλ ηνλ θηλεηήξα απφ ηελ άκκν. Σν πεξίβιεκα ηνπ 

θηλεηήξα ζα είλαη απφ ραιχβδηλν ζσιήλα  ρσξίο ξαθή. Ο ξφηνξαο ζα θέξεη βαζηθή αληηδηαβξσηηθή  επάιεηςε  

θαη ζα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο. Η αληιία θαη ν ειεθηξνθηλεηήξαο θαη εηδηθφηεξα νη άμνλέο  ηνπο  ζα  

ζπλδένληαη  κε εηδηθά εκίζεα  θφπιεξ. 
  Δίλαη  απαξαίηεην  ζηελ  πξνζθνξά λα ππάξρεη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ 

βαζηθψλ κεξψλ  θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο  αξηζκφο  ζηξνθψλ, ηάζε  ιεηηνπξγίαο, πξνζηαζία, έδξαζε  θ.ι.π. 

Τπνινγηζκφο  ηεο  ηζρχνο ηνπ  ειεθηξνθηλεηήξα κε βάζε ηελ απαηηνχκελε  ηζρχ  ηεο  αληιίαο . Γηα  ην 

νλνκαζηηθφ ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο λα δνζνχλ ηζρχο, βαζκφο απφδνζεο, ζπληειεζηήο ηζρχνο, έληαζε 

ξεχκαηνο ( θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ), κέγηζην επηηξεπφκελν αξηζκφ δηαδνρηθψλ 

εθθηλήζεσλ ηνπ  θηλεηήξα αλά ψξα . Έληππν κε ηηο θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο θαη ην βάξνο ηνπ θηλεηήξα. 
 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
  Απφ ηελ έμνδν ηεο αληιίαο πνπ είλαη βπζηζκέλε  κέζα  ζην  λεξφ θαη  κέρξη έμσ ηνπ  αληιηνζηαζίνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο δηακέηξνπ  3 " . Μέζα  ζηνλ  ρψξν ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ζα 

εγθαηαζηαζεί βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θιαληδσηή 3 "δηθιείδα ρπηνζηδεξά θιαληδσηή 3 ",θαζψο δηαθιάδσζε κε  

αγσγφ δηακέηξνπ 3 " κε ηελ αληίζηνηρε δηθιείδα  3 " πνπ  ζα   ρξεζηκεχζεη ζαλ αγσγφο θαζαξηζκνχ ηνπ 

θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ . 
  Έμσ  απφ  ην αληιηνζηάζην ζα γίλεη ε ζχλδεζε ηνπ ραιχβδηλνπ αγσγνχ κε ππάξρνληα πιαζηηθφ αγσγφ απφ 

P.V.C ή ραιπβδνζσιήλα. 
 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
  Σν θαιψδην πνπ ζα κεηαθέξεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηνλ  γλψκνλα ηεο Γ.Δ.Η. ζηνλ πίλαθα θίλεζεο ηνπ  

αληιηνζηαζίνπ  ζα  είλαη ηχπνπ Ν.Τ.Τ. θαη  ζα  νδεχνπλ  κέζα  ζε  ραιπβδνζσιήλα  αλάινγεο δηαηνκήο.  Σα 

θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ γξακκή  ηξνθνδφηεζεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζα είλαη επίζεο ηχπνπ 

Ν.Τ.Τ.  ε  δε  δηαηνκή ηνπο  ζα  είλαη  αλάινγε  ηεο  ηζρχνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ζα 

νδεχνπλ κέζα  ζε  ζσιήλα  θιεμίκπι, κέζα δε ζηελ  γεψηξεζε δελ ζα νδεχνπλ ζε ζσιήλα. 
  Οη γξακκέο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε θαιψδηα ηχπνπ Ν.Τ.Μ. 3 ρ 1.5 mm²θαη 3 ρ 2.5 

mm²  ή   Ν.Τ.Α. 1.5 mm²   θαη 2.5 mm² θαη ζα νδεχνπλ ζε ραιπβδνζσιήλα   Φ 16 mm. Σα θσηηζηηθά  ζψκαηα  

ζα είλαη  ηχπνπ  θαξαβνρειψλαο απφ ρπηναινπκίλην κε ιακπηήξα ππξαθηψζεσο θαη ηζρχνο 100 W. 
  Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο νκαιήο εθθίλεζεο  (soft starter) ζα είλαη ζηεγαλφο πξνζηαζίαο IP 44 ζηεξεσκέλνο ζηνλ 

ηνίρν θαη ζε χςνο 1.5  κέηξα  απφ ην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ , ηα δε φξγαλα πνπ ζα θέξεη ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ζπλδεζκνινγία αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν  ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
  Η φιε εγθαηάζηαζε ζα πξνζηαηεπζεί απφ εκθάληζε επηθίλδπλσλ ηάζεσλ πνχ κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζην ζψκα  

κεραλεκάησλ ή  ζπζθεπψλ κε γείσζε κέζσ ηνπ νπδεηέξνπ ( νπδεηέξσζε ) κε ηξίγσλν  γεηψζεσο ην νπνίν ζα 

απνηειείηαη απφ ηξία ηεκάρηα γαιβαληζκέλνπ ζηδεξνζσιήλα 2" κήθνπο 1.5 κέηξσλ έθαζην θαη ηα νπνία ζα  

εκππρζνχλ  έσο 0.6 κέηξα θάησ  απφ  ηελ  επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Όιεο νη θεθαιέο ηνπ ηξηγψλνπ ζα ζπλδεζνχλ 

κε γπκλφ πνιχθισλν ράιθηλν αγσγφ  κέζσ θνιάξσλ  γεηψζεσο  θαη  νξεηράιθηλσλ   γαιβαληζκέλσλ    θνριηψλ 

ζπζθίμεσο . Η πιεζηέζηεξε θεθαιή ηνπ ηξηγψλνπ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ κεηξεηή ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε γπκλφ 

επίζεο πνιχθισλν ράιθηλν αγσγφ πνχ ζην θαηαθφξπθν ηκήκα ηνπ  απφ  ηε  γε ζηνλ κεηξεηή ζα νδεχεζεη 

ραιχβδηλν ζσιήλα. 
 Σέινο ζα γίλεη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνχ αληιηνζηαζίνπ – δεμακελήο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

θινηεξνδηαθφπηε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ, θεξαίεο VHF, θαιψδηα θεξαηψλ, ηζηφο θεξαίαο, βάζεηο 



ζηήξημεο ηζηνχ, θσηνβνιηατθφ πάλει, κπαηαξία κνιχβδνπ 12V, ηξνθνδνηηθφ – ειηαθφο ξπζκηζηήο θφξηηζεο θαη 

θινηεξνδηαθφπηεο. 

 

ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ έληερλα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, πνπ 

είλαη εγθξηκέλα κε ηνλ θαλνληζκφ πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ φπσο εθαξκφδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαηά ηελ 

δηαδηθαζία αλάζεζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α/8-8-2016), ΚΑΝΟΝΙΜΟ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, Αξ. ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ 466/19-

05-2017 (Φ.Δ.Κ. Αξ. Φχιινπ 1746 /19-05-2017 ηεχρνο δεχηεξν), ηηο ηζρχνπζεο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηην 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (Σ..Τ) για οικοδομικά έπγα ηος Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία 

πεξί εθηειέζεσο Γεκνηηθψλ έξγσλ θαη ηηο έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα:  

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ 

δηαηάμεηο: 

Ο Ν. 1418/84 - «Γεκφζηα έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 23 Α’/84) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηνπο Νφκνπο : 

o Ν. 2052/92 άξζξα 6 θαη 20  (Φ.Δ.Κ. Α’ 94/05-06-1992) 

o Ν. 2229/94 άξζξα 1 έσο θαη 4 (Φ.Δ.Κ. 138 Α’ /13-8-1994) 

o Ν. 2338/95 άξζξν 13 (Φ.Δ.Κ. Α’ 202/14-09-1995) 

o Ν. 2372/96 άξζξν 4 (Φ.Δ.Κ. Α’ 29/28-02-1996) 

o Ν. 2940/01 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 180/6-8-2001) 

o Ν. 3212/2003 (Φ.Δ.Κ. 308Α/31-12-2003) 

o Ν. 3263/2004 (Φ.Δ.Κ. 179Α/28-9-2004) 

o Ν. 3316/2005 (Φ.Δ.Κ.  42Α/22-2-2005) 

o Ν 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΓΚΚ) 

o Ν. 3481/06  (Φ.Δ.Κ. 162 Α’ 2/8/2006) 

o Ν. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68 Α΄/20-3-2007) θαη Ν. 3559/2007 

                              (ΦΔΚ Α΄ 102/14-5-07) 



o Ν. 3669/2008 

o Ν. 4013/2011 

o Ν. 4070/2012 

o Ν. 4071/2012 

o Ν. 4072/2012 

o Ν. 4156/2013 

o Ν. 4129/2013 

o Ν. 4313/2014 

o N. 4281/2014 

o Ν. 4250/2014 

          

“ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ” 

 

Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, επηινγή  αλάδνρνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 76 παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ πληάγκαηνο, ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεκφζησλ έξγσλ, φπσο θαηαξηίζζεθε απφ ηελ Δηδηθή Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία ζπζηάζεθε, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 4 ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α΄), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξζξν 11 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ λ. 3044/2002 (ΦΔΚ 197 Α΄), κε ηελ αξηζκ. Γ17α/01/8/Φ.Ν 433/17.1.2003 θνηλή απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Γηθαηνζχλεο (ΦΔΚ 36 

Β΄) θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ17α/10/14/Φ.Ν 433/10.2.2003 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ (ΦΔΚ 164 Β΄).  

 

β. Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή Α.Δ. θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο θιπ. [π.δ. 82/1996 θαη 

Ν.3310/05 (Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-05), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ην Ν.3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄279), ΚΤΑ 

αξηζκ.24014/25.11.05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1637) θαη ππνπξγηθή απφθαζε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1590)]. 

γ. Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α’ 25/86) θαη 

o Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α’ 137/24-8-93) 

o Ν. 2362/95 - Γεκφζην Λνγηζηηθφ (Φ.Δ.Κ. 247 Α’/95) 

o Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/05 , 

o Σν άξζξν 8 ηνπ Ν. 2741/99 (πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο) (Φ.Δ.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κεηά ηνπο λ. 3060/02 (Φ.Δ.Κ. 242Α/11-10-2002), 3090/2002 (Φ.Δ.Κ. 329Α/24-12-2002),  3310/2005  (Φ.Δ.Κ. Α 30/14-2-05) 

θαη 3414/05 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 279) 

 

  δ. Σν Π.Γ. 609/85 (Φ.Δ.Κ. 223 Α’/85) - Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε ηδίσο κε ηα: 

o Π.Γ. 286/94, (Φ.Δ.Κ. Α’ 148/94) 

o Π.Γ. 368/94 άξζξα 5,6,7,8,9 θαη 11 (Φ.Δ.Κ. Α’ 201/94) 

o Π.Γ. 210/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 166/97) 

o Π.Γ. 285/97, (Φ.Δ.Κ. Α’ 207/97) 

o Π.Γ. 218/99 (Φ.Δ.Κ. 187 Α’ /16-09-1999) 

 

ε. Σν Π.Γ. 28/1-9-80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α., φζνλ αθνξά ζηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ» φπσο 

απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 1418/84. 

ζη. Σα Π.Γ. 171/87, 23/93 θαη 368/94 

δ. Σν Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16
εο

 Ννεκβξίνπ 2005» 

ε. Δγθχθιηνο 11 κε αξ. πξση. Γ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-5-2012 «Σξνπνπνηήζεηο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ εθηέιεζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ» 

ζ. Δγθχθιηνο 15 κε αξ. πξση. Γ17α/09/95/ΦΝ433.β/14-6-2012 «Νέεο ξπζκίζεηο γηα ηα Μεηξψα κε ην λ.4070/2012 – 

Κνηλνπνίεζε ζηελ ΔΔΔΔ απνθάζεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Γηαρείξηζε απνβιήησλ απφ εθζθαθέο θιπ.» 

η. Δγθχθιηνο 21 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/252/24-7-2012 «Γεκνζίεπζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζίαο (Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106 θαη Π.Γ. 

334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ»)». 



ηα.  Η κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β’/30-7-2012) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) 

Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, 

Γηάηαγκα, Απφθαζε, εξκελεπηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί Έξγσλ  

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ εγθξίλνληαη πξνδηαγξαθέο θαη 

θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, 

ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί λα νξίδεηαη αλ νη 

ζεζπηδφκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε ή ηζρχνπλ πξναηξεηηθά ή ηζρχνπλ σο ειάρηζηα φξηα.  

2. Γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ επηηξέπεηαη λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηνλ ηφπν 

παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη 

παξάβαζε, ηα φξγαλα απηά ζπληάζζνπλ ζρεηηθή έθζεζε θαη αλ δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πξνβαίλνπλ ζηελ 

θαηάζρεζε απηψλ ζε νπνηνλδήπνηε θαη αλ αλήθνπλ. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη ηερληθνί ππάιιεινη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ζεσξνχληαη αλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαη ππάγνληαη σο πξνο 

ηα ζρεηηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή θαζήθνληά ηνπο ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ.  

3. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη κε 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Δπηπιένλ, 

θαηά ησλ παξαβαηψλ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ πξφζηηκν, 

ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ νθηαθνζίσλ νγδφληα (880) επξψ θαη αλψηεξν ησλ εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ θαη 

πεληαθνζίσλ (73.500) επξψ ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε ειέγρνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε ή παξαβάζεηο θαλνληζκψλ 

ή ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα θαη 

κε ηηο νηθείεο ζπκβάζεηο θαη ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη επεμεξγαζίαο, ζηε 

κεηαθνξά, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε επεξεάδεη ή 

κπνξεί, αηηηνινγεκέλα, λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα δνκηθά πιηθά θαη έξγα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 334/1994 (ΦΔΚ 176 Α΄), ηδηαίηεξα ηε κεραληθή αληνρή, ηελ επζηάζεηα, ηελ ππξαζθάιεηα, 

ηελ πγηεηλή, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ή ηελ αζθάιεηα ρξήζεο, ην πξφζηηκν δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ δεθαπέληε 

ρηιηάδσλ (15.000) επξψ γηα θαζεκία απφ ηηο παξαβάζεηο απηέο, αλεξρφκελν ζπλνιηθά θαηά πεξίπησζε ειέγρνπ κέρξη ην 

πξναλαθεξφκελν φξην. Σν χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο δηαπηζηνχκελεο παξάβαζεο. Σα 

πνζά απηά ηνπ πξνζηίκνπ απμάλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

4. Δηδηθά θαζφζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ζηηο θπξψζεηο γηα ην ζθπξφδεκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη 

παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη πέξαλ απφ απηέο πνπ επηζχξνπλ πξφζηηκν 

θαηά ην ηξίην εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηβάιινληαη θαηά εχινγε θξίζε θαη πξφζηηκα γηα θαζεκία απφ ηηο 

παξαβάζεηο απηέο, πάληνηε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά έιεγρν πξνζηίκνπ.  

5. Η έθζεζε ειέγρνπ, κε κλεία θαη ησλ ηπρφλ απφςεσλ ηνπ ειεγρφκελνπ, ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ. Ο Πξντζηάκελνο ζεσξεί ηελ έθζεζε κέζα ζε πξνζεζκία 

δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ ειεγρφκελν, ν νπνίνο κπνξεί κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία απηή ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ επ’ 

απηψλ. Η έθζεζε, νη ηπρφλ αληηξξήζεηο, νη επ’ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν 

δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ε νπνία εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ.  

6. Ο Τπνπξγφο απνθαίλεηαη γηα ηηο ηπρφλ ππνβιεζείζεο αληηξξήζεηο, ηελ επηβνιή θαη ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ. Η 

απφθαζε απηή απνηειεί ηίηιν βεβαίσζεο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Σν πξφζηηκν είλαη 

δεκφζην έζνδν θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Απφ ην έζνδν απηφ απνδίδεηαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ Αληηζεηζκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Πξνζηαζίαο (ΟΑΠ) πνζνζηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Με ηελ θνηλή απφθαζε 

απηή θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο απφδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα.  

Οη απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ εθφζνλ αθνξνχλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηε Γηεχζπλζε 

Μεηξψσλ θαη Σερληθψλ Δπαγγεικάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ.  

7. Η αλαθνπή θαηά ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, ην νπνίν 

δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.  

8. Η δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή επζχλε. Γηα ηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα ειέγρνπ δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ, καδί 

κε ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ θαη ηηο επ’ απηψλ παξαηεξήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα, ακέζσο 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αληηξξήζεσλ.  

9. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη γεληθά ζε φια ηα έξγα, δεκφζηα θαη ηδησηηθά.  

 



Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αθνινπζνχληαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ε ΣΤ ηνπ έξγνπ, ε ΣΤ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

Γ17α/01/93/ΦΝ 437/1.10.2004 Απφθαζε ηνπ Τ.Πε.Υσ.Γ.Δ., νη νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. θαη 

ΤΠΔΥΩΓΔ, θαη εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πιηθνχ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠ.Δ. 

θαη ΤΠΔΥΩΓΔ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο αλαιχζεηο ηηκψλ ή ηηκνιφγηα. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 73.880,01  Δςπώ. 

Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε Γεκνπξαζία 

 

Η  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα Π.Γ.Δ.                                 

 

 

   Γεζθάηε  26/04/2018 

          Οη  

                    πληάμαληεο 

 

 

         ΚΑΡΑΣΔΡΓΙΟ ΔΤΘΤΜΙΟ                                   ΚΡΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ        

         ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                                           ΣΔΥΝ. ΠΟΛ.  ΜΗΥΑΝΙΚΟ   

 

 

 

 


