
                                                                                                                               

                                                                                                                                                                             

1 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΗ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΔΗΜΟ κλπ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ……. 

Δ/ΝΗ…………….. 

ΣΜΗΜΑ……………. 

  

ΕΡΓΟ: ………………………………. 

 

ΑΝΑΔΟΧΟ: ……………… 

ΠΡ/ΜΟ: ……………….. € 

ΧΡΗΗ: 20…    

 

 

   8
ο
 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΦΑΝΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ    

(αφορά έργο οδοποίας-ΕΣΠΑ) 

 

ηην Αθήνα  ζήμερα …/…/20…, οι σπογράθονηες:  

1.  ……………………….., ………….(ειδικόηηηα), φς πρόεδρος και  
2. ……………………………. ……………………………(ειδικόηηηα), 
3. ……………………………,……………..(ειδικόηηηα), φς μέλη ηης 

Δπιηροπής Παραλαβής Αθανών Δργαζιών ηοσ έργοσ ηοσ 

θέμαηος, ζύμθφνα με ηην αρ……………………………. Απόθαζη ηοσ 

Πρ/νοσ ηης ………………..(δ/νοσζα σπηρεζία), και  

4. …………………., ………………(ειδικόηηηα) επιβλέπφν ηοσ σπόυη 
έργοσ , 

Αθού πήγαμε επί ηόποσ ηοσ έργοσ ζε διάθορες ημερομηνίες 

παροσζία και ηοσ εκπροζώποσ ηοσ αναδότοσ ……………….. Πολ/κού 

Μητ/κού ,διενεργήζαμε καηαμέηρηζη και έλεγτο ηης καηαζκεσής 

ηφν  εργαζιών ποσ εκηελέζηηκαν και ποσ περιλαμβάνονηαι ζηην 

8η αναλσηική επιμέηρηζη  ποσ ζσνοδεύει ηο παρόν 8
ο
 ΠΠΑΔ. 

Αθού λάβαμε σπόυη: 

1. Σο από ……………………. Πρφηόκολλο Παραλαβής συομέηρφν 
θσζικού εδάθοσς βάζει ηοσ αρ.186 ηοσ Ν.4070/2012 

(παρ.2), με ηο οποίο παρελήθθηζαν από ηην αρμόδια 

επιηροπή ηα συόμεηρα θσζικού εδάθοσς ηοσ έργοσ από ηην 

ΥΘ………. (Γιαηομή ….) έφς ΥΘ……… (Γιαηομή ……). 

2. Σο από ………………. Πρφηόκολλο Παραλαβής συομέηρφν θσζικού 
εδάθοσς βάζει ηοσ αρ.186 ηοσ Ν.4070/2012 (παρ.2), με 

ηο οποίο παρελήθθηζαν από ηην αρμόδια επιηροπή ηα 

συόμεηρα θσζικού εδάθοσς ηοσ έργοσ ήηοι:  

  

3. Σις εγκεκριμένες μελέηες εθαρμογής Τδρασλικών έργφν 
αποτέηεσζης-αποζηράγγιζης ηης οδού και ηις 

εγκεκριμένες οριζηικές σδρασλικές μελέηες ηφν 

εγκάρζιφν ζφληνφηών οτεηών και κιβφηοειδών οτεηών. 

4. Σα παραληθθένηα από ηην επίβλευη συόμεηρα ζκάθης, 
ζηέυης τφμαηοσργικού και 1

ης
 σπόβαζης ζηη ΥΘ……….-ΥΘ 

………….. 
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5. Σα παραληθθένηα από ηην επίβλευη συόμεηρα 1ης βάζης  
ζηη ΥΘ…………-ΥΘ ………….. 

6. Σα παραληθθένηα από ηην επίβλευη συόμεηρα 1ης βάζης ζηη 
ΥΘ……………-ΥΘ ……………. 

7. Σην Σ..Τ ηοσ έργοσ. 
8. Σο γεγονός όηι μεηά ηην σποβολή από ηον ανάδοτο ηφν 

εργαζηηριακών ελέγτφν (ζσνημμένος ζσνοπηικός πίνακας 

ελέγτφν) ποσ αθορούν ηις παρακάηφ εργαζίες, 

διαπιζηώθηκε η ηήρηζη ηοσ απαιηούμενοσ ελάτιζηοσ 

αριθμού δοκιμών βάζει ηης Σ..Τ και ηφν Προηύπφν 

Σετνικών Προδ/θών ηοσ Τ.Γ.Δ. 

  

 

         Π Α Ρ Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Τ Μ Δ 
     ποζοηικά και ποιοηικά ηις παρακάηφ εργαζίες: 
 

 

α/α 
τιμολ
ογίοσ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ μονάδα 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ολογράφως 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
αριθμητικώς ΘΕΗ ΣΟ ΕΡΓΟ 

  ΟΜΑΔΑ  Α:   ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ         

Α-1 
Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηώδεο -
εκηβξαρώδεο  m

3
     ΧΘ. …. Έως Χ.Θ …. 

  
Πξνκήζεηα θνθθώδνπο πιηθνύ 0-
200mm   m

3
     ΧΘ. …. Έως Χ.Θ …. 

  

Καηαζθεπή  επηρωκάηωλ 
(πεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαζθεπή 
ηεο εμπγίαλζεο) m

3
       

  
Δθζθαθή ζεκειίωλ ηερληθώλ 
έξγωλ θαη ηάθξωλ m3       

  

Μεηαβαηηθά επηρώκαηα ηερληθώλ 
έξγωλ θαη επηρώκαηα δώλεο 
αγωγώλ m3       

  ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ         

Β-1  

C12/15 (Β10) θνηηνζηξώζεωλ, 
πεξηβιεκάηωλ αγωγώλ, 
εμνκαιπληηθώλ ζηξώζεωλ θιπ  m3       

  C16/20 κηθξνθαηαζθεπώλ  m3       

  ΟΠΛΙΜΟΙ         

  

ηδεξνύο νπιηζκόο STIII (S400) 
ή ST IV (S500s) εθηόο ππόγεηωλ 
έξγωλ kgr       

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ -  
ΜΟΝΩΕΙ - ΑΡΜΟΙ         
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 Μόλωζε κε δηπιή ζηξώζε 
αζθαιηνπάλνπ θαη ηζηκεληνθνλία m2       

  
Άνπινο πξεζζαξηζηόο  
ηζηκεληνζωιήλαο Φ1,00m m       

  ΣΡΑΓΓΙΣΗΡΙΑ         

  
Γηάηξεηνη ηζηκεληνζωιήλεο 
ζηξαγγηζηεξίωλ Φ0,20m m       

  ΓΔΩΤΦΑΜΑΣΑ         

  Γεωύθαζκα ζηξαγγηζηεξίωλ m2       

  ΟΜΑΔΑ  Γ:   ΟΔΟΣΡΩΙΑ         

  Τπόβαζε νδνζηξωζίαο         

  
Τπόβαζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. 
Ο-150) κεηά ηεο κεηαθνξάο m

2
       

Γ-2 
Βάζε νδνζηξωζίαο πάρνπο 
0,10m   m

2
       

            

Παραηηρήζεις: 

  

 

Δπιζσνάπηονηαι:Α)Σο  Πρφηόκολλο Παραλαβής Τυομέηρφν θσζικού 

εδάθοσς, Β) Σα θύλλα παραλαβής συομέηρφν  ζηέυης τφμαηοσργικού, 

1
ης
 ζηρώζης σπόβαζης και 1

ης
 ζηρώζης βάζης  από ηην επίβλευη, Γ)Ο 

Πίνακας εργαζηηριακών δοκιμών Γ) Η 8
Η
 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ. 

 

                 Αθήνα ………….. 

                  Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ Π.Α.Δ 
 

 

 

 …………………………….    ………………………………….             …………………………. 

 
 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ                          Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ 

διά ηοσ εκπροζώποσ 

 

                    

 ……………………….                       ………………. 
                            

 

                  ΔΘΔΩΡΗΘΗ 
         Ο ΠΡ/ΝΟ Γ/ΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

                 ……………………………  

                  


