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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Διαμόρφωση Πλατείας Πολιτιστικού 
Κέντρου Λουκεράτων   

K.A. : 64.7322.01 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)  
 
 

 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ   
 
 Το παρόν τεύχος αναφέρεται στην σκοπιμότητα του έργου, στην υφιστάμενη κατάσταση του χώρου μελέτης, την 
αρχιτεκτονική πρόταση και στο είδος και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και στον 
ενδεδειγμένο τρόπο εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργασιών που θα απαιτηθούν για την πλήρη αποπεράτωση των 
εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης εκτέλεσης του έργου.  

Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στο Τιμολόγιο Μελέτης και περιλαμβάνουν:  

• Προεργασίες και εργασίες των διαμορφώσεων (εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδετήσεις, διαμορφώσεις, κλπ)  

• Οικοδομικές εργασίες: λιθοδομές, επιστρώσεις, επενδύσεις, οι προβλεπόμενες από τη μελέτη εγκαταστάσεις 
του αστικού εξοπλισμού και των ειδικών κατασκευών.  

• Εργασίες ηλεκτροφωτισμού.  

Η προτεινόμενη παρέμβαση έχει στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του αύλειου χώρου του πολιτιστικού 
κέντρου Λουκεράτων  ο οποίος χρησιμοποιείται ως χώρος για πολιτιστικές εκδηλώσεις εν γένει.  

 

1.2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο παραπάνω χώρος εμφανίζει διάφορα αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω.  

• Δεν υπάρχουν φωτιστικά σώματα 

• Το λιθόκτιστο τοιχίο στην νοτιοδυτική πλευρά έχει καταρρεύσει 

• Δεν υπάρχει οριοθετημένος χώρος για την θέση της ορχήστρας και του χορού  

• Η ράμπα πρόσβασης από άοπλο σκυρόδεμα από τη δημοτική οδό παρουσιάζει ανεπαρκή κλίση και 
αποσάθρωση   

• Ο χώρος διαχωρίζεται υψομετρικά και υπάρχει μια μόνο κλίμακα διασύνδεση στη βόρεια πλευρά. 

 

1.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Έτσι κρίνονται απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες, για την επίτευξη της λειτουργικότητας του και τη χρήση του για τις 
ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού Λουκεράτων. 

 

 

 

 



3 

 



4 

 

1) Προτείνεται η κατασκευή δυο δαπέδων  (Δ1 και Δ2, βλ. σχέδιο)  το οποίο θα είναι σταμπωτό γιατί ταιριάζει στο 
ύφος και τον χαρακτήρα του χώρου. Τα δάπεδα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση ορχήστρας (Δ1 
εμβαδού 25τμ) και ως υπαίθριος χώρος χοροεσπερίδας (Δ2 εμβαδού 63,48 τμ). 

• Το υπόστρωμα (έδαφος) θα σκαφθεί κατά 20 εκ και θα επιπεδωθεί και θα εξομαλυνθεί με όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες (απομάκρυνση ριζών κλπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και τους 
ισχύοντες κανονισμούς.  

• Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί πλήρως η στρώση υπόβασης από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά". Η εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια των αδρανών και του νερού 
διαβροχής, τη μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, τη διάστρωση, την 
επαρκή ομοιόμορφη διαβρoxή του μίγματος και την πλήρη συμπύκνωση με χρήση οδοστρωτήρα 
(ελαστικοφόρο ή δονητικό), ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Η υπόβαση θα κατασκευαστεί σε μία στρώση τελικού συμπυκνωμένου πάχους 10cm.  

• Έπειτα ακολουθεί η κατασκευή σταμπωτού δαπέδου από σκυρόδεμα πάχους 10 cm, ποιότητας C16/20, 
το οποίο θα οπλιστεί με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 
0,60 kg/m3. Το σταμπωτό δάπεδο θα είναι έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και 
χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, με οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής του 
με κυβολίθους από σκυρόδεμα διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, στερεωμένους με 
κονίαμα των 450 kg τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό σχέδιο. 

• Προβλέπεται πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος και τις οδηγίες της Επίβλεψης και της 
κατασκευάστριας εταιρείας.  

• Η εργασία περιλαμβάνει αρχικά τη σκυροδέτηση. Ακολουθεί η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του 
σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η 
τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας.  

• Στη συνέχεια γίνεται η αποτύπωση του επιλεγμένου από την Επίβλεψη σχεδίου με την εισπίεση των 
ειδικών καλουπιών στην επιφάνεια του σκυροδέματος και έπειτα η κοπή των αρμών διαστολής σε 
κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, μετά την πάροδο 12 ωρών.  

• Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του 
πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.  

• Τέλος, θα γίνει επάλειψη με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) με ανάλωση 200 
ml/m2, προκειμένου να προστατευθεί η τελική επιφάνεια του δαπέδου.  

• Επιπλέον εργασίες που πιθανώς προκύψουν και είναι συναφείς με τη βέλτιστη αποκατάσταση των 
παραπάνω θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.  

• Κάθε εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης, τις επιμέρους οδηγίες 
της Επίβλεψης και τους ισχύοντες κανονισμούς.  

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία ή προσκόμιση υλικού αλλά και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, 
θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει την έγκριση της Επίβλεψης τόσο για τα υλικά όσο και για τις εργασίες. 

 
Προτεινόμενο σχέδιο σταμπωτού δαπέδου (θέσεις Δ1 και Δ2) 

 
2) Θα κατασκευαστεί τοιχίο βαρύτητας για την αντιστήριξη της νοτιοανατολικής πλευράς του χώρου συνολικού 

ύψους 3μ με μήκος περίπου 9,62μ (θέση Τ1, βλ. σχ.) όπου το παλιό τοιχίο αντιστήριξης από λιθοδομή έχει 
υποστεί ζημιές και έχει καταρρεύσει 
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Λεπτομέρεια τοιχίου αντιστήριξης βαρύτητας (θέση Τ1) 
 

• Για την κατασκευή του τοιχίου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές σε πλάτος όσο και το 
θεμέλιο περίπου.  

• Στη συνέχεια, για την έδραση του θεμελίου του τοιχίου θα κατασκευαστεί μια εξυγιαντική στρώση με 
θραυστό υλικό μέσου πάχους 0,10μ καθώς και από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 εκ. 

•  Κατά τη σκυροδέτηση θα τοποθετηθεί εγκάρσια του τοιχίου μια σειρά σωλήνων αποστράγγισης για την 
εκτόνωση των υπόγειων υδάτων (οι σωλήνες θα τοποθετηθούν ανά 2μ περίπου..  

• Θα ακολουθήσει επίχωση ανάντη του τοιχίου. 
3) Θα κατασκευαστεί κλίμακα από λιθοδομή μήκους 3,5μ και ύψους 1,40μ στη νότια πλευρά (θέση Κ1, βλ. σχ. ) 

για την συνένωση όλου του χώρου. 

• Για την κατασκευή του θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εκσκαφές σε πλάτος όσο και το θεμέλιο 
περίπου.  

• Στη συνέχεια, για την έδραση της κλίμακας θα κατασκευαστεί μια εξυγιαντική στρώση οδοστρωσίας  
μέσου πάχους 0,10μ καθώς και από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 εκ 

 

Λεπτομέρεια λιθόκτιστης κλίμακας (θέση Κ1) 

 

4) Θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα έμπροσθεν του χώρου της ορχήστρας, στο νέο τοιχίο και στη λιθόκτιστη  
κλίμακα. 

5) Θα αποκατασταθούν οι φθορές της ράμπας πρόσβασης  
6) Θα τοποθετηθούν φωτιστικά με ιστό και προβολεας εδάφους  

•  Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης προβλέπονται μια σειρά έργων 
υποδομής ώστε να μην εκτελεστούν αποξηλώσεις μετά το πέρας του έργου. Συγκεκριμένα προβλέπεται 
να γίνουν οι εγκαταστάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού.  

•  Εκσκαφή του ορύγματος του υπογείου δικτύου 

•  Διάστρωση άμμου λατομείου στον πυθμένα του ορύγματος 

• Διάστρωση πλαστικών σωληνώσεων εντός των οποίων θα διέλθουν τα καλώδια ρεύματος 

• Εγκιβωτισμός και αποκατάσταση της επιφάνειας του εδάφους 
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• Τοποθέτηση  φρεατίων έλξης καλωδίων 

• ΔΙΚΤΥΑ: Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί με καλώδια J1VV (NYY) μέσα σε υπόγειους πλαστικούς 
σωλήνες πολυαιθυλενίου, σε βάθος κατάλληλο ούτως ώστε να συνδεθεί με τα φρεάτια. Σε κάθε 
φωτιστικό θα υπάρχει φρεάτιο έλξης και σύνδεσης των καλωδίων, διαστάσεων 40*40εκ., ενώ θα 
υπάρξουν και όσα φρεάτια διακλαδώσεως είναι απαραίτητα για τους προβολείς σποτ που 
τοποθετούνται στα παρτέρια.  
Η διατομή των αγωγών φωτισμού είναι 5*6mm2 για τα φωτιστικά ιστούς και 5*2,5mm2 για τους 
προβολείς σποτ. Η πτώση τάσης από το δίκτυο πίνακας-καταναλώσεις δε θα υπερβαίνει το 3%. Οι 
συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνουν αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των ιστών, δηλαδή το 
καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει εκ νέου για την 
τροφοδότηση του επόμενου ιστού. Τα φρεάτια θα είναι πλήρως στεγανά.  

• Κατασκευή  βάσεων έδρασης ιστών φωτισμού από  σκυρόδεμα. Στο σκαρίφημα που ακολουθεί, 
αποτυπώνεται το τυπικό σκάμμα του δικτύου φωτισμού, το οποίο θα έχει γενικές διαστάσεις 
0,40x0,40m (ΠxΒ) και η αποκατάστασή του θα γίνει με σκυρόδεμα ώστε η επιφάνεια του οδοστρώματος 
να επανέλθει στην προτέρα μορφή της. 

 

 
Κλωβός αγκύρωσης (κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 

 

• Τοποθέτηση  κεντρικού Ηλεκτρικού Πίνακα (pillar) ενδεικτικών διαστάσεων 1,0x0,3x1,15m (ΜxΠxY), 
τοποθετημένος επί σκυροδετημένης βάσης ενδεικτικών διαστάσεων 1,3x0,5x0,3 (ΜxΠxΥ) πάνω από 
την επιφάνεια του εδάφους.  

 
Ενδεικτική φωτογραφία κεντρικού Pillar  

 



7 

 

• Τοποθέτηση  ιστών φωτισμού μετά των φωτιστικών σωμάτων του με φωτιστική κεφαλή κορυφής, 
σχήματος παραδοσιακού φαναριού, μαύρου χρώματος επίστρωσης,  άμεσου φωτισμού , ασύμετρης 
κατανομής, ευρείας δέσμης  με αντικαθιστώμενη μονάδα LED με ουδέτερο λευκό χρώμα φωτός  (4000 
Κ ) , συνολικής ισχύος έως 30 W , προστασίας ΙΡ 55 , αντοχής σε κρούση ΙΚ09 , φωτεινότητας 
τουλάχιστον 3300lumen . Ο ιστός  του φωτιστικού θα είναι από ενισχυμένη αντιδιαβρωτική  ρητίνη  με 
εσωτερικά δομημένο γαλβανισμένο πλαίσιο και μεταλλικό στύλο κυκλικής διατομής κωνικός προς τα 
άνω ενώ υψηλής πυκνότητας ελαφρυά και άκαφτη πολυουρεθάνη παρέχει ανθεκτική συνοχή μεταξύ του 
εσωτερικού μεταλλικού στύλου και του καλύμματος ρητίνης ,  με πλάκα εδράσεως και αγκύρια, 
ακροκιβώτιο, καλωδιώσεις, αγωγό  γειώσεως και ηλεκτρόδιο, όπως στις προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 
05-07-01-00, πλήρης,  με απόληξη κατάλληλη για τοποθέτηση φωτιστικού κορυφής τύπου 
«παραδοσιακό»,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός κάθετου ιστού. Ο κορμός του 
ιστού θα φέρει χαλύβδινη τετράγωνη πλάκα εδράσεως  με κεντρική οπή για την είσοδο των υπογείων 
καλωδίων μέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές  για την στερέωση του ιστού με κοχλιωτούς ήλους 
(μπουλόνια). Η βάση αγκυρώσεως θα είναι ενσωματωμένη στον ιστό. Περιλαμβάνονται η πλάκα 
έδρασης με τους κοχλίες, το ακροκιβώτιο μονού ή πολλαπλού βραχίονα,  οι  εσωτερικές καλωδιώσεις 
τροφοδότησης φωτιστικού , τα καλώδια γείωσης, το ηλεκτρόδιο γείωσης,  οι ακροδέκτες γείωσης. Ο 
ιστός θα είναι  κάθετος  : Ύψους 3.0 m,   Φ150 / Φ 60  mm - 4,0 mm. Ενδεικτικός  Τύπος  για την πλήρη 
κατανόηση των τεχνικών προδιαγραφών:  fumagalli  NEBO/SIMON  U33.201.Q1L ώστε να είναι ίδιου 
τύπου με τα υπόλοιπα φωτιστικά που δεν προβλέπεται η αντικατάστασή τους.   

 
Κολώνα φωτισμού και φωτιστικού σώματος παραδοσιακού τύπου (σκαρίφημα - ενδεικτική φωτογραφία) 

 

• Τοποθετούνται προβολείς σποτ (Μήκος x Πλάτος x Βάθος (cm): 44 x 8 x 8) καρφί max 80W- 25W PAR 
38 Ε27 μαύρου χρώματος (IP65) που δέχονται λαμπτήρες led λευκού  χρώματος στους κορμούς των 
δέντρων φωτίζοντας προς τα πάνω τις κόμες των δέντρων. Με IP65 το προϊόν θα εξασφαλίζει 
προστασία από την υγρασία, τους ρύπους και γενικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Θα είναι 
κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυμερές με αντοχή στη γήρανση και πρόσθετο σταθεροποιητή 
UV και διαθέτει ανοξείδωτες βίδες συναρμολόγησης. Θα περιλαμβάνεται λαμπτήρας 15 W – 1200 
lumen. 
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Ενδεικτική φωτογραφία προβολεας εδαφους  

 

• Το δίκτυο γείωσης θα κατασκευαστεί από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 25mm2, ο οποίος θα 
εγκιβωτιστεί εντός της στρώσεως άμμου. Δίπλα από τον ηλεκτρικό πίνακα θα κατασκευαστεί τρίγωνο 
γείωσης με ηλεκτρόδια γείωσης Φ17x1500mm χαλύβδινου πυρήνα με ηλεκτρολυτική επιχάλκωση 
(St/E-Cu) και πάχος επιχάλκωσης 250μm. Επιπρόσθετα, στο πιο απομακρυσμένο φρεάτιο (τελευταίο) 
θα τοποθετηθεί ηλεκτρόδιο γείωσης το οποίο θα διασυνδεθεί με το δίκτυο γείωσης, το οποίο θα είναι 
κατασκευασμένο από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 25mm2, σύμφωνα με το πίνακα 54-Α του 
προτύπου ΕΛΟΤ HD-384. 

 
• ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: Ο χειρισμός των φωτιστικών σωμάτων θα πραγματοποιείται, 

είτε αυτόματα μέσω χρονοδιακόπτη, είτε χειροκίνητα από τους διακόπτες εντός του πίνακα. Επιπλέον, 
θα εγκατασταθεί αισθητήριο φωτεινότητας, ώστε να αποτρέπεται ο τεχνητός φωτισμός εφόσον υπάρχει 
επαρκής φυσικός φωτισμός.  

• ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα εξασφαλιστεί από το δίκτυο 
χαμηλής τάσης της ΔΕΗ μέσω μετρητή, που τοποθετείται στο ένα τμήμα του πίλλαρ. Η σύνδεση θα 
γίνει με τον πλησιέστερο στύλο του υφιστάμενου δικτύου, είτε εφόσον είναι εφικτό, υπογείως.  

• Την πλήρη διασύνδεση όλων των ανωτέρω, τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές απόδοσης και την 
παράδοση ολόκληρης της εγκατάστασης σε ετοιμότητα λειτουργίας. 

•  Σε κάθε άλλη εργασία που πιθανόν δεν αναφέρεται ανωτέρω, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη, 
σωστή και ασφαλή ολοκλήρωση της ηλεκτρικήςεγκατάστασης. 

•  Μετά την ολοκλήρωση όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές καλής 
συνδέσεως και μονώσεως, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384, με ειδικά όργανα και δαπάνη του 
αναδόχου. 

• Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι επώνυμα, άριστης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στο 
εμπόριο και θα πληρούν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.Αν τα υλικά αποδειχθούν από τον 
έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω 
υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

• Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, τα σχέδια που 
τη συνοδεύουν, τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), των οποίων η εφαρμογή είναι 
υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Έργα, τις σχετικές προδιαγραφές του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ HD-384) που 
αφορούν στην κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
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• Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου με την ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιμών της 
εγκατάστασης και πριν την παραλαβή του έργου, είναι και η υποβολή στο Δήμο Ληξουριου, της 
Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση. Η 
Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) θα πρέπει να είναι καταλλήλως συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που εκτέλεσε τις εργασίες (ή από 
πτυχιούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) και στη συνέχεια αρμοδίως θεωρημένη από τον 
Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. Η δαπάνη θεώρησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης 
βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

• Η εγκατάσταση νοείται τελειωμένη αφού έχει υποστεί όλες τις αναγκαίες δοκιμές και είναι έτοιμη για 
κανονική και ασφαλή λειτουργία. 

1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών  από την ημερομηνία ανάθεσής τους. 

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
O προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως παρακάτω:  

Αξία εργασιών 17.567,00 € 

ΓΕ & ΟΕ 18% 3.162,06 € 

Απρόβλεπτα 15% 3.109,36 € 

Απολογιστικά+Εργολαβικο 354,00 € 

Αναθεωρηση 1,13 € 

Σύνολο 24.193,55 € 

Φ.Π.Α.  5.806,45 € 

Προϋπολογισμός έργου  30.000,00 € 

και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2022, σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64.7322.01.   
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η εκτέλεση του έργου της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, και θα πραγματοποιηθεί με την 
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
Συντάχθηκε 
Ο Υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός  

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Διαμόρφωση Πλατείας Πολιτιστικού 
Κέντρου Λουκεράτων   

K.A. : 64.7322.01 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 
24%)  

 
 

 
 

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

α/α Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Αρθρου 

A.T. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 Α1 m3 70,00 

2 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 

5,0 m 
ΟΔΟ Β-1 Α2 m3 40,00 

3 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  

σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχωδη 
ΟΙΚ 20.05.01 Α3 m3 24,00 

4 
Εκσκαφή χάνδακα για  την τοποθέτηση καλωδίων -Εκσκαφή  

χάνδακα  σε  έδαφος  γαιώδες 
ΑΤΗΕ 9302.1 Α4 m3 45,00 

5 
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με 

χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 
ΟΙΚ 22.10.01 Α5 m3 2,00 

6 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 5.09.02 Α6 m3 10,00 

7 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm ΟΔΟ Α-19 Α7 m3 30,00 

8 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης 

αγωγών 
ΟΔΟ Β-4.2 Α8 m3 85,00 

9 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ Γ-1.2 Α9 m2 84,00 

10 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου 
ΥΔΡ 5.07 Α10 m3 9,00 

11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ 20.30 Α11 m3 250,00 

12 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ΟΙΚ 10.07.01 Α12 ton.km 2000,00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

13 
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο 

σκυρόδεμα C16/20 
ΟΔΟ Β-29.1.1 ΣΧ Β1 m3 6,00 

14 
Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 
ΟΔΟ Β-29.3.2 Β2 m3 46,00 

15 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ 38.01 Β3 m2 70,00 

16 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg 

τσιμέντου μιάς ορατής όψεως 
ΟΙΚ 42.11.02 Β4 m3 7,00 

17 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 Β5 kg 605,00 

18 
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Από 

σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1'' 
ΟΙΚ 64.10.01 Β6 μμ 23,00 

19 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 115 

mm 
YΔΡ 12.10.1 Β7 m 10,00 

20 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ 38.02 Β8 m2 68,00 

21 Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων ΟΙΚ 78.95 Β9 m2 65,00 

22 Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 για την κατασκ. επενδ. τάφρων ΟΔΟ B-29.2.1 ΣΧ Β10 m3 8,00 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

23 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² 
ΗΛΜ 62.10.48.03 

ΣΧ 
Γ1 m 10,00 
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24 
Καλώδιο τύπου  NYY  για  τοποθέτηση μέσα στο έδαφος  

τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 6 mm2 
ΑΤΗΕ 8773.5.4 

ΣΧ 
Γ2 m 30,00 

25 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), 
δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με 
ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση 

ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την 
πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. 

Σωληνώσεις DN/OD 63 mm 

ΑΥΔΡ 
12.36.01.03 ΣΧ 

Γ3 m 30,00 

26 
Γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο γείωσης διαμέτρου 

Φ16 και μήκους 1 μέτρού & κατάλληλο φρεάτιο 
ΑΤΗΕ Α\9050.2.1 

ΣΧ 
Γ4 τμχ 1,00 

27 Τριγωνο γείωσης από χαλκό 
ΑΤΗΕ Η\9342.02 

ΣΧ 
Γ5 τμχ 1,00 

28 
Φρεάτιο έλξης - σύνδεσης υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40 

Χ 40 cm 
ΟΔΟ 2548 ΣΧ Γ6 τμχ 5,00 

29 
Ανοξείδωτο Πίλλαρ Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με θέση 

για τοποθέτηση μετρητού και μονοφασικού Ηλεκτρικού πινακα 
ΗΛΜ 

Η\66.20.01.01 ΣΧ 
Γ7 τμχ 1,00 

30 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ ΑΤΗΕ 9347 ΣΧ Γ8 τμχ 1,00 

31 Προμήθεια και τοποθέτηση  φωτιστικού ιστού και σώματος 
ΑΤΗΕ 9444.2.2  

ΣΧ 
Γ9 τμχ 5,00 

32 Προμήθεια και τοποθέτηση  φωτιστικού σώματος εδάφους 
ΑΤΗΕ 9444.2.1 

ΣΧ 
Γ10 τμχ 2,00 

 
 
 

Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
Συντάχθηκε 
Ο Υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός  

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Διαμόρφωση Πλατείας Πολιτιστικού 
Κέντρου Λουκεράτων   

K.A. : 64.7322.01 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)  
 
 

 
 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

α/α Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Αρθρου 

A.T. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη 
(Ευρώ) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες 
ΟΔΟ Α-2 Α1 m3 70,00 0,70 49,00 

2 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων 

και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 
ΟΔΟ Β-1 Α2 m3 40,00 4,00 160,00 

3 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 

χρήση μηχανικών μέσων  σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχωδη 

ΟΙΚ 20.05.01 Α3 m3 24,00 4,50 108,00 

4 
Εκσκαφή χάνδακα για  την 

τοποθέτηση καλωδίων -Εκσκαφή  
χάνδακα  σε  έδαφος  γαιώδες 

ΑΤΗΕ 9302.1 Α4 m3 45,00 18,89 850,05 

5 
Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

ΟΙΚ 22.10.01 Α5 m3 2,00 28,00 56,00 

6 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 

υλικό λατομείου 
ΥΔΡ 5.09.02 Α6 m3 10,00 10,30 103,00 

7 
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm 

ΟΔΟ Α-19 Α7 m3 30,00 8,20 246,00 

8 
Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών 

έργων και επιχώματα ζώνης 
αγωγών 

ΟΔΟ Β-4.2 Α8 m3 85,00 11,50 977,50 

9 
Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 
ΟΔΟ Γ-1.2 Α9 m2 84,00 1,10 92,40 

10 
Στρώσεις έδρασης και 

εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

ΥΔΡ 5.07 Α10 m3 9,00 11,30 101,70 

11 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

ΟΙΚ 20.30 Α11 m3 250,00 0,90 225,00 

12 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας 

ΟΙΚ 10.07.01 Α12 ton.km 2000,00 0,35 700,00 

Συνολο Ομαδας Α 3.668,65 
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
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13 
Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές 
στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα 

C16/20 

ΟΔΟ Β-29.1.1 
ΣΧ 

Β1 m3 6,00 90,00  540,00 

14 

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 
γεφυρών, επένδυσης 

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα C16/20 

ΟΔΟ Β-29.3.2 Β2 m3 46,00 104,00  4.784,00 

15 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ 38.01 Β3 m2 70,00 13,50 945,00 

16 
Αργολιθοδομές με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 
kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως 

ΟΙΚ 42.11.02 Β4 m3 7,00 70,00 490,00 

17 Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 38.20.03 Β5 kg 605,00 1,01 611,05 

18 
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες 

μαύρους Από σιδηροσωλήνες 
μαύρους Φ 1'' 

ΟΙΚ 64.10.01 Β6 μμ 23,00 11,20 257,60 

19 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 

PVC-U, SDR 41, DN 115 mm 
YΔΡ 12.10.1 Β7 m 10,00 3,80 38,00 

20 
Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 

ΟΙΚ 38.02 Β8 m2 68,00 22,50 1.530,00 

21 
Διαμόρφωση σταμπωτών 

δαπέδων εξωτερικών χώρων 
ΟΙΚ 78.95 Β9 m2 65,00 33,70 2.190,50 

22 
Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 για την 

κατασκ. επενδ. τάφρων 
ΟΔΟ B-29.2.1 

ΣΧ 
Β10 m3 8,00 95,00 760,00 

 Συνολο Ομαδας Β 12.146,15 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

23 
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 

πολυκλωνοι διατομής 25 mm² 
ΗΛΜ 

62.10.48.03 ΣΧ 
Γ1 m 10,00 0,10 1,00 

24 
Καλώδιο τύπου  NYY  για  

τοποθέτηση μέσα στο έδαφος  
τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 6 mm2 

ΑΤΗΕ 8773.5.4 
ΣΧ 

Γ2 m 30,00 0,14 4,20 

25 

Σωληνώσεις προστασίας 
καλωδίων, από πολυαιθυλένιο 

(PE), δομημένου τοιχώματος Με 
σωλήνες σε κουλούρες, με 

ενσωματωμένη ατσάλινα και 
μούφα, με τυποποίηση 

ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 
(DN) κατά την εξωτερική διάμετρο 

[DN/OD], θλιπτικής αντοχής > 
=450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή 
που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 

61386. Σωληνώσεις DN/OD 63 mm 

ΑΥΔΡ 
12.36.01.03 ΣΧ 

Γ3 m 30,00 0,10 3,00 

26 

Γείωση αποτελούμενη από ένα 
ηλεκτρόδιο γείωσης διαμέτρου 

Φ16 και μήκους 1 μέτρού & 
κατάλληλο φρεάτιο 

ΑΤΗΕ 
Α\9050.2.1 ΣΧ 

Γ4 τμχ 1,00 25,00 25,00 

27 Τριγωνο γείωσης από χαλκό 
ΑΤΗΕ 

Η\9342.02 ΣΧ 
Γ5 τμχ 1,00 10,00 10,00 
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28 
Φρεάτιο έλξης - σύνδεσης 

υπογείων καλωδίων διαστάσεων 
40 Χ 40 cm 

ΟΔΟ 2548 ΣΧ Γ6 τμχ 5,00 25,00 125,00 

29 

Ανοξείδωτο Πίλλαρ Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας με θέση για 

τοποθέτηση μετρητού και 
μονοφασικού Ηλεκτρικού πινακα 

ΗΛΜ 
Η\66.20.01.01 

ΣΧ 
Γ7 τμχ 1,00 320,00 320,00 

30 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ ΑΤΗΕ 9347 ΣΧ Γ8 τμχ 1,00 50,00 50,00 

31 
Προμήθεια και τοποθέτηση  

φωτιστικού ιστού και σώματος 
ΑΤΗΕ 9444.2.2  

ΣΧ 
Γ9 τμχ 5,00 237,00 1.185,00 

32 
Προμήθεια και τοποθέτηση  

φωτιστικού σώματος εδάφους 
ΑΤΗΕ 9444.2.1 

ΣΧ 
Γ10 τμχ 2,00 1500 30,00 

Συνολο Ομάδας Γ 1.752,20 
  
 Σύνολο ομάδων εργασιών         17.567,00    

 ΓΕ & ΟΕ  ( 18%) 3.162,06 

 ΣΥΝΟΛΟ Ι 20.729,06 

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 3.109,36 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 23.838,42 

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΕΚ 300,00 

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 54,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 24.192,42 

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1,13 

 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙΙ 24.193,55 

 Φ.Π.Α. (24%) 5.806,45 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00 

 

 

Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
Συντάχθηκε 
Ο Υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός  

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Διαμόρφωση Πλατείας Πολιτιστικού 
Κέντρου Λουκεράτων   

K.A. : 64.7322.01 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)  
 
 

 
 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν 
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου,  ανεξάρτητα από την  θέση αυτών 
περιλαμβάνονται: 

Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην 
επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών 
Δημοπράτησης του έργου. 

‘’Κάθε  δαπάνη‘’  γενικά,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά  αλλά  είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το 
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  προσωπικού,  όπως  και  
την  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  ή  όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για  απλή  διευκρίνιση  του  όρου  ‘’κάθε  
δαπάνη‘’)  οι  παρακάτω  δαπάνες  που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου 

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους  κ.λπ.  [πλην Φόρου  
Προστιθέμενης Αξίας  (Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων  γενικά  του  έργου.  Κατά  συνέπεια  
και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις 
διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή 
σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση  οποιασδήποτε  βεβαίωσης  για  την  παροχή  οποιασδήποτε  
ατέλειας  ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους  

δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και 
προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματούμενων και μη, που είναι αναγκαία για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και 
τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την  πλήρη  ενσωμάτωση  (ή/και  χρήση  τους)  ή/και  μεταφοράς,  σύμφωνα  με  
τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν, καθώς και της μελέτης του 
έργου. 

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές   εταιρίες,   άλλους   ημεδαπούς   
ή/και   αλλοδαπούς   ασφαλιστικούς οργανισμούς  κ.λπ.  κατά  περίπτωση,  όπως  απαιτείται)  κ.λ.π.  δώρων  εορτών, 
επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού,  του  ειδικευμένου  ή  όχι  
προσωπικού  των  γραφείων,  εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον 
τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση 
κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και 
λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης 
των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
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Υπηρεσία. 

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

Οι  δαπάνες  πλήρους  κατασκευής  εγκατάστασης  προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο 
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και 
λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. 
όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων 
στοιχείων    μέχρι    τη    θέση    της    τελικής    ενσωμάτωσής    τους    στο    έργο, περιλαμβανομένων επίσης των 
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του 
Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης. 

Οι   δαπάνες   για   κάθε   είδους   ασφαλίσεις   (εργασιακή,   μεταφορών, μηχανημάτων,  προσωπικού  εγκαταστάσεων  
κ.λπ.)  καθώς  και  όλες  οι  άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου. 

Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων  ή  τρίτων,  ή  δαπανών  πρόληψης  
βλαβών  σε  πράγματα  (κινητά  ή ακίνητα) τρίτων. 

Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη  δημοπράτησης.  Επισημαίνεται  ότι  στις  
δαπάνες  του  ποιοτικού   ελέγχου, χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή  του  Αναδόχου,  περιλαμβάνονται  και  τα  κάθε  είδους 
«δοκιμαστικά  τμήματα»  (μετρήσεις,  δοκιμές,  αξία  υλικών,  χρήση  μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, 
η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση,  η  άμεση  αποκατάσταση  
(όπου  επιβάλλεται  η  χρήση  τους  για  την διατήρηση  του  χρονοδιαγράμματος),  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  
αιτία,  η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών,    οι    άγονες    
μετακινήσεις,    τα   απαιτούμενα    καύσιμα,    λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα 
μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται  επί  
τόπου  των  έργων  έτοιμα  για  λειτουργία  (έστω  και  αν  δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους 
Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο  τρόπον,  προκειμένου  να  
εξασφαλισθούν  απαιτήσεις  περί  την  εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή 
ακόμη και στην  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  θεωρήσει  αναγκαία  την  ύπαρξη  εφεδρικών μηχανημάτων για την 
εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές 
αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων 
κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των 
έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας,  λόγω  των  εμποδίων  που προκύπτουν  στο  χώρο  του  έργου, όπως 
αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα 
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των 
έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των  δυσχερειών  που  θα  προκύψουν  
από  την  υπάρχουσα  κυκλοφορία  (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 

Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυσης της ομαλής 
κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 
γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  μελετών,  τοπογραφήσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται 
ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων 
και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής   για   την   ακριβή   εκτέλεση   του   έργου,   οι   δαπάνες   ανίχνευσης, 
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν  στο  χώρο  εκτέλεσης  του  
έργου,  όπως  αρχαιολογικά  ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών 
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εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον 
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα 
υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση 
των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να  
υποβάλλονται έγκαιρα  για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν 
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα 
προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών  εφευρέσεων  κ.λπ.  με  
οποιονδήποτε  τρόπο,  για  την  έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την 
κατασκευή των δαπέδων εργασίας   και   γενικά   για   κάθε   βοηθητική   κατασκευή   που   θα   απαιτηθεί   σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή 
επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση 
των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των 
εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για 
τη διατήρηση των ορυγμάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 

Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται  σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους 
Δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών 
οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, 
αχρήστων υλικών. 

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση 
αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. 

Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους εργασιών από τις 
αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.. 

Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου. 

Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 
Όρους Δημοπράτησης του έργου.. 

Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν  συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη 
ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες 
σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, 
συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες 
εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού 
και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, 
τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών 
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Εξόδων του Αναδόχου. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται 
σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του  Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του 
Έργου. Στο παρόν τιμολόγιο ελήφθησαν υπ’ όψη οι τιμές που ισχύουν (ΦΕΚ 1746 Β/19-05- 2017). 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

ΑΤ Α1 

Άρθρο ΟΔΟ Α-2  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχωδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1123Α 
 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε 
συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά 
με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα 

τους,  
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών 

της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον 

δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός 
των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε 
απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των 
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 
εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα 
μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που 
λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε 
βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους 
αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις 
που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από 
σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 
πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εβδομήντα λεπτά                                     

 Αριθμητικά: 0,70 

    

ΑΤ Α2 
Άρθρο ΟΔΟ Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2151) 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, 
φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος 
(γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμό, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων". 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά 
καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά 
πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

• Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 

• Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος 
χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

• Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

• Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών 

• Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

• Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την 
επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

• Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών του 
ορύγματος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση του 
ορύγματος 

• Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων 
ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

• Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε 
επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και 
τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών 
(όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδες 
καθ’ ύψος)/ 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα                                     

 Αριθμητικά: 4,00 

 
Α.Τ. Α3 

Άρθρο ΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m 
αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν 
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα 
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και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.   

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τέσσερα και πενήντα λεπτά                                      

 Αριθμητικά: 4,50 

 

Α.Τ. Α4 

Άρθρο ΑΤΗΕ 9302.1   Εκσκαφή χάνδακα για  την τοποθέτηση καλωδίων  σε  έδαφος  γαιώδες  

Κωδικός. αναθεώρησης  ΗΛΜ 10      

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος 
μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή 
ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων 
εργασίας, που χρειάζονται γιά την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των 
κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών για την οριστική 
απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση 
αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς  και  η  δαπάνη  σταλίας  
των μεταφορικών  μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των 
εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες 

Τιμή ανά  Κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα οχτώ και ογδόντα εννέα λεπτά 

                        Αριθμητικά: 18,89 

 

Α.Τ. Α5 

Άρθρο ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων  και 
προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και 
η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 
αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι οχτώ                                      

 Αριθμητικά: 28,00 

ΑΤ Α6 

Άρθρο ΥΔΡ 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου (περιλαμβανομένων 
εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής 
διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, των 
αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα και τριάντα λεπτά                                      

 Αριθμητικά: 10,30 

 
ΑΤ  Α7 

Άρθρο ΟΔΟ Α-19   Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΔΟ-3121Β 

Προμήθεια κοκκώδους υλικού διαστάσεων 0-200 mm από συλλεκτά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή ποταμού, 
μέγιστης διάστασης λίθων 200 mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος (διερχoμένου από το κόσκινο Νο 40) 
35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 6. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια του υλικού,  

• η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων  

Η κατασκευή του επιχώματος πληρώνεται ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο κοκκώδους υλικού (m3), επιμετρούμενου σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οχτώ και είκοσι λεπτά                                     

 Αριθμητικά: 8,20 

 

ΑΤ Α8 

Άρθρο ΟΔΟ Β-4.2   Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6068  

Κατασκευή μεταβατικού επιχώματος με κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, μέχρι ύψους 1,0 m από την κλείδα 
του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώματος για την πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών 
σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση του εναπομένοντος όγκου του σκάμματος αγωγών εντός του σώματος της οδού, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώματα".  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, όταν τα επιχώματα ή μέρος τους εδράζονται στο 
φυσικό έδαφος  

• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης, του κοκκώδους υλικού και των 
υπόλοιπων απαιτούμενων υλικών, μετά των φορτοεκφορτώσεων  και της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, μόρφωση, συμπλήρωση και συμπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούμενων ελέγχων συμπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούμενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ όπως και της προστατευτικής 
επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής μεταβατικών επιχωμάτων ως και επιχώματος αγωγών-οχετών από κοκκώδες 
υλικό. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έντεκα και πενήντα λεπτά                                     

 Αριθμητικά: 11,50 
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ΑΤ Α9  

Άρθρο ΟΔΟ Γ-1.2  Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΔΟ-3111.Β 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", 
ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και δέκα λεπτά  

 Αριθμητικά:   1,10            

 

ΑΤ Α10 

Άρθρο ΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές 
διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η ρύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι 
ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα και τριάντα λεπτά  

 Αριθμητικά:   11,30            

 

ΑΤ  Α11  

Άρθρο ΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών 
και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα λεπτά                                       

 Αριθμητικά: 0,90 

 

ΑΤ Α12 

Άρθρο ΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
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Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 
40 km/h 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα πέντε λεπτά                                       

 Αριθμητικά: 0,35 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

ΑΤ Β1 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.1.1 ΣΧ Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2511 

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C16/20, χωρίς χρήση ξυλοτύπων. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα                                        

 Αριθμητικά: 90,00 

 
ΑΤ Β2 

Άρθρο ΟΔΟ Β-29.3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2532 

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατό τέσσερα                                         

 Αριθμητικά: 104,00 

 

ΑΤ Β3 

Άρθρο ΟΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του 
ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή 
φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκατρία και πενήντα λεπτά                                       

 Αριθμητικά: 13,50 

 

ΑΤ Β4 

Άρθρο ΟΙΚ 42.11.02 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212 
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Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εβδομήντα                                  

 Αριθμητικά: 70,00 

 
ΑΤ Β5 

Άρθρο ΟΙΚ 38.20.03  Δομικά πλέγματα B500C  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης 
με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες 
αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω 
Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 
παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Ονομ.  
διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα και ένα λεπτά                                 

 Αριθμητικά: 1,01 

 

 
ΑΤ Β6 

Άρθρο ΟΙΚ 64.10.01 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411  

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, 
με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως 
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωματισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έντεκα και είκοσι λεπτά                                       

 Αριθμητικά: 11,20 

 

ΑΤ Β7  

Άρθρο ΥΔΡ  12.10.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 
πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης 
(κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και 
των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του 
αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

• Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη 

• Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
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• Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών 
τεμαχίων. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία και ογδόντα λεπτά                                       

 Αριθμητικά: 3,80 

 

 
ΑΤ Β8 

Άρθρο ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, 
επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το 
έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι δυο και πενήντα λεπτά                                       

 Αριθμητικά: 22,50 

 

ΑΤ Β9 

Άρθρο ΟΙΚ 78.95  Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 

Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες 
πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο, με επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, 
σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, σε συνδυασμό με κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε 
σχεδίου, με οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής με κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωμένους με κονίαμα των 450 kg 
τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό σχέδιο. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς παρασκευής και 
διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελέτη. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

▪ η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες 
κατασκευές),  

▪ η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο στρώσεις κάθετες 
μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας. 

▪ η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου με την εισπίεση των ειδικών καλουπιών στην επιφάνεια του 
σκυροδέματος. 

▪ η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, 
μετά την πάροδο 12 ωρών 

▪ η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος χρώματος αρμών και την 
αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 

▪ η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι (sealer) με 
ανάλωση 200 ml/m2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά                                       

 Αριθμητικά: 33,70 
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ΑΤ Β10 

ΟΔΟ B-29.2.1 ΣΧ    Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 για την κατασκ. επενδ. τάφρων 

Κωδικός αναθεώρησης    ΟΔΟ 2531 

Σκυροδέματα (ανά Μ3 ετοίμου σκυροδέματος). Κατασκευή σκυροδέματος εκ θραυστού υλικού λατομείου και αναλόγου 
τύπου τσιμέντου δια παντός είδους και οιουδήποτε ανοίγματος και ύψους τεχνικά έργα οδοποιϊας, ήτοι δια την προμήθεια 
υλικών επι τόπου των έργων και  εκτέλεσιν εργασιών μετά της δαπάνης προμηθείας (χρήσεως), τοποθετήσεως και 
απομακρύνσεως των αναγκαίων ξυλοτύπων και ικριωμάτων, μηχανημάτων μεταφοράς, ανυψώσεως κλπ. και κατά τα 
λοιπά ως εν τη Π.Τ.Π. 504, Σ.Π.Π.Σ., τοις ισχυούσοις κανονισμοίς κλπ. Όπου εις τα κατωτέρω άρθρα αναφέρεται το ύψος 
από του εδάφους, η στάθμη τούτου νοείται ως αύτη διεμορφώθη, τη εντολή της υπηρεσίας, προ της κατασκευής των 
σκυροδεμάτων. 

Για την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων πάσης φύσεως (τραπεζοειδών, τριγωνικών,  κλπ. ορυγμάτων, επιχωμάτων) 
και κρασπεδορείθρων. 

Εις την κατηγορία ταύτη συμπεριλαμβάνεται και το ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό έως 25 χγρ. ανά Μ3 
σκυροδέματος. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα πέντε 

                       Αριθμητικά: 95,00 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΑΤ Γ1 

Άρθρο ΗΛΜ 62.10.48.03 ΣΧ Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού διατομής 25 mm 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκα λεπτα  

                       Αριθμητικά: 0,10 

 

ΑΤ Γ2 

Άρθρο ΑΤΗΕ 8773.5.4   ΣΧ Καλώδιο τύπου  NYY  για  τοποθέτηση μέσα στο έδαφος  τετραπολικό - Διατομής 4 
Χ 6 mm2  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47      

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, 
κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 6 
mm2 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκατεσσερα λεπτα 

                        Αριθμητικά: 0,14 

 

ΑΤ Γ3 

Άρθρο ΥΔΡ 12.36.01.03 ΣΧ Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με 
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων 
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(DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται 
στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 63 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από πολυαιθυλένιο (PE), 
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD), 
θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. 

Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκα λεπτα  

 Αριθμητικά: 0,10 

 

ΑΤ Γ4 

ΑΤΗΕ Α\9050.2.1 ΣΧ Γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο γείωσης διαμέτρου Φ16 και μήκους 1 μέτρού & 
κατάλληλο φρεάτιο 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο γείωσης διαμέτρου Φ16 και μήκους 1 μέτρού με το ανάλογο περιλαίμιο & 
κατάλληλο φρεάτιο με καπάκι γειώσεως Φ250 και αντοχής c250 το οποίο θα φέρει ανάγλυφη την σήμανση της γειώσεως 

Δηλαδή προμήθεια επί τόπου του έργου εργασία διάτρησης εδάφους για την τοποθέτηση της ράβδου σύνδεση με τον 
αγωγό καθόδου & πλήρης τοποθέτησης του όλου συστήματος με όλες τις απαραίτητες δοκιμές και μέτρηση της 
αντιστάσεως γείωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο HD 384 Γείωση αποτελούμενη από ένα ηλεκτρόδιο γείωσης διαμέτρου 
Φ16 και μήκους 1 μέτρού & κατάλληλο φρεάτιο 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εικοσι πεντε                                        

 Αριθμητικά: 25,00 

 

ΑΤ Γ5 

Άρθρο ΑΤΗΕ Η\9342.02 ΣΧ Τρίγωνο γείωσης από χαλκό 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Τρίγωνο γείωσης από χαλκό πλευράς 2μ αποτελούμενο από τρία ηλεκτρόδια μήκους 1 μέτρου και διαμέτρου 14 mm 
συνδεδεμένα μεταξύ τους με χαλκό 35 mm2 και όλα τα απαραίτητα μικρουλικά συνδέσεως (κολλάρα -βίδες κτλπ), τρία 
φρεάτια 30 Χ 30 cm από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα και χυτοσιδηρό καπάκι ΕΝ 124 β125. 

Δηλαδή Προμήθεια τοποθέτηση στο έδαφος με όλες τις απαραίτητες εκσκαφές και αποκαταστάσεις και σύνδεση στον 
μετρητή της ΔΕΔΔΗΕ με ΝΥΥ 1Χ 35 mm2 αφού προηγηθεί μέτρηση με κατάλληλο όργανο μέτρησης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

 ΕΥΡΩ       Ολογράφως:  Δεκα  

                     Αριθμητικά: 10,00  

 

ΑΤ Γ6 

Άρθρο ΗΛΜ Η\60.10.85.02 ΣΧ Φρεάτιο έλξης - σύνδεσης υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40 Χ 40 cm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Κατασκευή προκατασκευασμένου φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25, κατ ελάχιστο ινοπλισμένο 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

- η επί τόπο, η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 

- στεγανό κάλυμμα από χυτοσίδηρο κατηγορίας ΕΝ 124 & c250 

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 

διαστάσεων 40 Χ 40 cm 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εικοσι πεντε 

 Αριθμητικά: 25,00 

 

ΑΤ Γ7 

Άρθρο ΗΛΜ Η\66.20.01.01 ΣΧ Ανοξείδωτο Πίλλαρ Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας με θέση για τοποθέτηση μετρητού 
και μονοφασικού Ηλεκτρικού πίνακα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές ανοξείδωτου (ποιότητας χάλυβα 316 ) επιδαπέδιου κιβωτίου ηλεκτρικής 
διανομής (πίλλαρ), βιομηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4), με εσωτερικές διαστάσεις 1,30 m πλάτος, 1,20 m ύψος και 
0.36 m βάθος, αποτελούμενη από δύο μέρη με ιδιαίτερες θύρες, με μικροϋλικά και εξαρτήματα στερέωσης και συνδέσεων 
από ανοξείδωτο χάλυβα, σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο. 

- Βάση από σκυρόδεμα με περιμετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από ανοξείδωτες λάμες 40 x 2,5 
mm, κοχλιούμενες στην βάση με ανοξείδωτα βύσματα. 

- Εσωτερική διαίρεση με φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς τα αριστερά, πλάτους 0,60 
m για τον μετρητή και το δέκτη της ΔΕΗ με μονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά, πλάτους 0,70 m, για την ηλεκτρική διανομή, 
με δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση 
καλωδίων. 

- Εσωτερικές διαμορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείφωτης λαμαρίνας για την τοποθέτηση και στερέωση των 
προβλεπομένων οργάνων 

- Θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντρεσσέδες βαρέως τύπου, ανεξάρτητες 
χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 

- Διαμόρφωση κορυφής σε σχήμα στέγης ή τόξου με προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής. 

- Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωμένη με ανοξείδωτα πριτσίνια (περιλαμβάνεται η αναγραφή των 
στοιχείων με έντυπους ή μεταλλικούς χαρακτήρες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚτΕ) 

- Στεγανό κιβώτιο (πίνακας διανομής) στην δεξιά πλευρά του πίλλαρ (χώρος διανομής), προστασίας ΙΡ 54 κατά IEC 
60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από συνδυασμό των δύο, για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου. 

- Οπές με κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού 
(εάν προβλέπεται από τη μελέτη) καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

- Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ στο κάτω μέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην 
αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια. 

- Πίνακας διανομής με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

- γενικός διακόπτης φορτίου 1Χ40 Α 

- γενικές ασφάλειες 1Χ 35 Α (Βιδωτή) 

- Διακόπτης διαρροής ρεύματος 2 Χ 40Α ευαισθησίας 30 mA 
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- λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης 1 τεμ 

- ρελέ τηλεχειρισμού ισχύος 5kw και τάση πηνίου 230 V 

- μονάδα ελέγχου για την αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων (Φωτοκύταρο πλήρες) 

- στεγανός ρυθμιζόμενος ανιχνευτής φωτεινότητας τοποθετημένος στο πλαϊνό μέρος του πίλλαρ (εάν αναφέρεται στη 
μελέτη) 

- Χρονοδιακόπτης 48 ωρών εφεδρικής πορείας 

- ρευματοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V με μικροαυτόματο Β16Α 

- διακόπτες φορτίου με μικροαυτoμάτους για την προστασία των γραμμών αναχώρησης 3 Τεμάχια των Β16Α 

- εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kΑ εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη 

- Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) κατά τα ανωτέρω. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριακοσια εικοσι 

 Αριθμητικά: 320,00 

 

ΑΤ Γ8 

Άρθρο ΑΤΗΕ 9347 ΣΧ     Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ52 

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή στην ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως με όλα τα 
δικαιολογητικά και απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της 
ΔΕΗ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενηντα                                      

 Αριθμητικά: 50,00 

 

ΑΤ Γ9  

Άρθρο ΑΤΗΕ 9444.2.2  ΣΧ Προμήθεια και τοποθέτηση  φωτιστικού ιστου και σωματος   

 Προμηθεια και τοποθετηση Φωτιστικόυ Εξωτερικούυ Χώρου με φωτιστική κεφαλή κορυφής, σχήματος παραδοσιακού 
φαναριού, μαύρου χρώματος επίστρωσης,  άμεσου φωτισμού , ασύμετρης κατανομής, ευρείας δέσμης  με 
αντικαθιστώμενη μονάδα LED με ουδέτερο λευκό χρώμα φωτός  (4000 Κ ) , συνολικής ισχύος έως 30 W , προστασίας 
ΙΡ 55 , αντοχής σε κρούση ΙΚ09 , φωτεινότητας τουλάχιστον 3300lumen . Ο ιστός  του φωτιστικού θα είναι από ενισχυμένη 
αντιδιαβρωτική  ρητίνη  με εσωτερικά δομημένο γαλβανισμένο πλαίσιο και μεταλλικό στύλο κυκλικής διατομής κωνικός 
προς τα άνω ενώ υψηλής πυκνότητας ελαφρυά και άκαφτη πολυουρεθάνη παρέχει ανθεκτική συνοχή μεταξύ του 
εσωτερικού μεταλλικού στύλου και του καλύμματος ρητίνης ,  με πλάκα εδράσεως και αγκύρια, ακροκιβώτιο, 
καλωδιώσεις, αγωγό  γειώσεως και ηλεκτρόδιο, όπως στις προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ  05-07-01-00, πλήρης,  με 
απόληξη κατάλληλη για τοποθέτηση φωτιστικού κορυφής τύπου «παραδοσιακό»,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση ενός κάθετου ιστού. Ο κορμός του ιστού θα φέρει χαλύβδινη τετράγωνη πλάκα εδράσεως  με κεντρική οπή 
για την είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές  για την στερέωση του ιστού με 
κοχλιωτούς ήλους (μπουλόνια). Η βάση αγκυρώσεως θα είναι ενσωματωμένη στον ιστό. Περιλαμβάνονται η πλάκα 
έδρασης με τους κοχλίες, το ακροκιβώτιο μονού ή πολλαπλού βραχίονα,  οι  εσωτερικές καλωδιώσεις τροφοδότησης 
φωτιστικού , τα καλώδια γείωσης, το ηλεκτρόδιο γείωσης,  οι ακροδέκτες γείωσης. Ο ιστός θα είναι  κάθετος  : Ύψους 3.0 
m,   Φ150 / Φ 60  mm - 4,0 mm. Ενδεικτικός  Τύπος  για την πλήρη κατανόηση των τεχνικών προδιαγραφών:  fumagalli  
NEBO/SIMON  U33.201.Q1L ώστε να είναι ίδιου τύπου με τα υπόλοιπα φωτιστικά που δεν προβλέπεται η αντικατάστασή 
τους.  . 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Διακοσια τριαντα επτα                                         

                Αριθμητικά: 237,00 
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ΑΤ Γ10  

Άρθρο ΑΤΗΕ 9444.2.1  ΣΧ Προμήθεια και τοποθέτηση  φωτιστικού σώματος εδάφους  

Προμήθεια και τοποθέτηση στο έδαφος ενός προβολέα σποτ μαύρου χρώματος (IP54) που δέχεται λαμπτήρα led λευκού  
χρώματος στους κορμούς των δέντρων φωτίζοντας προς τα πάνω τις κόμες των δέντρων. Με IP54 το προϊόν θα 
εξασφαλίζει προστασία από την υγρασία, τους ρύπους και γενικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το σποτ θα έχει 
απλό κυλινδρικό σχήμα με διάμετρο 98-100mm και βάση 160-170mm.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκαπεντε                                         

 Αριθμητικά: 15,00 

 

Ληξούρι  Ιουνιος 2022 
Συντάχθηκε 
Ο Υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός  

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Διαμόρφωση Πλατείας Πολιτιστικού 
Κέντρου Λουκεράτων   

K.A. : 64.7322.01 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)  
 
 

 
 

4. ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο  

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεστεί το έργο, σε 
συνδυασμό με τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα χορηγούμενα από την Υπηρεσία σχέδια, τεύχη 
κλπ, καθώς επίσης και τις έγγραφες εντολές της.  

Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριμένη μελέτη και γενικά στα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια 
της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 2: Ισχύουσα Νομοθεσία - Έγγραφα της σύμβασης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

2.1. Για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου έχουν εφαρμογή  οι διατάξεις  

• Του N.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) «Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία», όπως ισχύει.  

• Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), κατά το μέρος που ισχύει, 

• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4412/16. 

• Του Ν.4278/2014(ΦΕΚ Α’ 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

• Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

• (Μέχρι τις 31/12/2016) του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 
1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιου της 11ης Δεκεμβρίου 2007, 

• Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4412/16. 
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• Του Ν. 3852/2006 « Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν,4412/16. 

• Του ΠΔ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για έργα ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν,4412/16. 

• Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται 
στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

2.2  Συμβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτημένα στη Σύμβαση, αλλά αναγνωρίζονται αμοιβαία ότι 
ισχύουν είναι: 

• Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

• Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, 

• Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κ.λπ.) 

• Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το παράρτημά του που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ 
2α/01/ΦΝ 310/8-3-85 Υ.Δ.Ε 

• Ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε αρχικά με την 
Δ11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 
Δ17α/116/4/ΦΝ/429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’ /6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Αντισεισμικός 
Κανονισμός που εγκρίθηκε με την Δ17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ Β 2184/20-12-99) απόφαση του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

• Το Π.Δ. 778/80 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών. 

• Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 

• Το Π.Δ. 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κ.λπ. 

• Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 

• Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

• Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 

• Οι Συμβατικοί όροι των εγκεκριμένων με Υπουργικές Αποφάσεις Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών 
του ΥΠΕΧΩ.ΔΕ σε ότι αφορά την περιγραφή των εργασιών και τον τρόπο επιμέτρησής τους, όταν αυτά 
δεν καθορίζονται στα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και στα στοιχεία της μελέτης (σχέδια, τεχνικές 
περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). Σε περίπτωση ασυμφωνίας των συμβατικών όρων με τα 
συμβατικά τεύχη και 

• στοιχεία του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν τα τελευταία. 

• Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων  Έργων σε ότι αφορά τα 
ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές 
συμπληρωματικών εργασιών και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν 
εργασίες που γίνονται απολογιστικά. 

 

Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

1. Σύμβαση 
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2. Οικονομική Προσφορά 

3. Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής  

4. Προϋπολογισμός  

5. Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνική Περιγραφή 

6. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της εργασίας – Χρηματοδότηση 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας με το ΦΠΑ είναι 30.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (Κ.Α. 64.7322.01) και οι πληρωμές 
του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 
και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και όσα ισχύουν από τις διατάξεις "περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" και θα καλυφτεί από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 
 

Άρθρο 5: Επιλογή διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης 

Η εκτέλεση του έργου της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιηθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, και θα πραγματοποιηθεί με την 
προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 6: Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου  

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβεί βάσει των χορηγουμένων σε αυτόν στοιχείων, 
μελετών, εγγράφων, οδηγιών της Υπηρεσίας και των ισχυουσών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, στην εκπόνηση 
των σχεδίων λεπτομερειών όπως αυτές τελικά θα κατασκευαστούν και θα αποτυπωθούν στα επιμετρητικά σχέδια (σχέδια 
«όπως κατασκευάστηκε»). Ο Ανάδοχος δεν αμείβεται ιδιαίτερα για την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών, αφού η σχετική 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές των επιμέρους άρθρων του τιμολογίου της μελέτης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία επί  πλέον αμοιβή να προσκομίσει αναγκαία ηλεκτρολογικά σχέδια με  υπογραφή 
αδειούχου εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση, εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη.  

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονεί με ευθύνη του μελέτες εφαρμογής, σχέδια λεπτομερειών χωρίς 
ιδιαίτερη αποζημίωση, εφόσον του ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

6.2 Ειδικά για τις τοπογραφικές εργασίες ισχύουν τα εξής: 

6.2.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει στη διάθεση του έργου κατάλληλο τοπογραφικό εξοπλισμό που θα βρίσκεται επί 
τόπου του έργου και με τον οποίο θα γίνονται οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι του έργου. Η χάραξη και η 
εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης καθώς και οποιαδήποτε άλλη τοπογραφική αποτύπωση ή χάραξη απαιτηθεί (πχ. 
εφαρμογή ρυμοτομίας, υλοποίηση ορίων κτλ) θα γίνεται με αποκλειστική μέριμνα του Αναδόχου άνευ ιδιαίτερης 
αποζημίωσης. 

6.2.2 Ο Ανάδοχος θα συντάξει τα αναγκαία σχέδια για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής παραλαβής φυσικού 
εδάφους. 

6.2.3 Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, υποχρεούται να συντάξει Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας 
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96. 

 

Άρθρο 7: Ευθύνη του Αναδόχου – Τρόπος κατασκευής του έργου – Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο  

7.1 H συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν 
επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών 
κατασκευής αυτού κυρίως σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες κατασκευής του έργου, τους επιτρεπόμενους χρόνους 
διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής 
απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης-επεξεργασίας-ανακύκλωσης προϊόντων 
ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων), τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών 
προσπέλασης, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, 
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χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του 
εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το 
είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε 
συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.  

7.2 Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, καθώς και τα λοιπά 
έγγραφα της σύμβασης τα οποία αποτελούν τη βάση της προσφοράς του.  

7.3 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις ζημιές που θα προκύψουν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων 
που του έχουν δοθεί ή έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη, αν πριν από την έναρξη των αντιστοίχων έργων δεν απευθύνει 
εγγράφως προς τον εργοδότη σχετικές παρατηρήσεις για τα σφάλματα των σχεδίων αυτών.  

7.4 Τα υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. της περιοχής (ύδρευση, αποχέτευση, ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ) θα πρέπει να επισημανθούν και 
να αποτυπωθούν από τον Ανάδοχο επί των επιμετρητικών σχεδίων. Οι εργασίες επισήμανσης και αποτύπωσης των 
ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. συμπεριλαμβάνονται στο εργολαβικό τίμημα και δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως.  

7.5 Όλες οι απαραίτητες εκσκαφές στον χώρο του έργου (εκσκαφές θεμελίων, τάφρων, αγωγών, κ.λπ.) θα γίνουν με ή 
χωρίς μηχανικά μέσα (σφύρα, κομπρεσέρ κτλ) και χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών για την προστασία των ήδη 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών καθώς και των γειτονικών κατασκευών.  

7.6 Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που 
έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού 
στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος 
του κατασκευαζόμενου έργου (άρθρο 139 του Ν. 4412/16). 

7.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην επίβλεψη επιβατικό όχημα με οδηγό, όποτε ζητηθεί από αυτήν, για την 
μεταφορά των υπαλλήλων της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο. 

 

Άρθρο 8: Κατάληψη χώρων - Εργοτάξια - Σύνδεση με Ο.Κ.Ω. - Βοηθητικές εγκαταστάσεις - Οδοί προσπέλασης - 
Διευκολύνσεις  

8.1 Όλη η έκταση που απαιτείται για τα μόνιμα και προσωρινά έργα θα καθαριστεί από χόρτα, θάμνους, δένδρα, βράχους 
και χαλίκια και θα διαμορφωθεί στις στάθμες που δίνονται στα συμβατικά σχέδια. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού θα 
απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου και θα μεταφερθούν σε εγκεκριμένο χώρο 
διαχείρισης.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει με δικές του δαπάνες όλα τα έργα, που θα απαιτηθούν τόσο για τη 
διαμόρφωση του εργοταξίου όσο και για την προσπέλαση προς τους χώρους αυτούς καθώς επίσης και να αδειοδοτήσει 
και κατασκευάσει όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που απαιτούνται (υπόστεγα, αποθήκες, εργαστήρια, γραφεία 
κ.λπ.) σε θέσεις προεγκεκριμένες από την Υπηρεσία.  

8.2 Οι χώροι αποθήκευσης θα είναι επαρκείς για την αποθήκευση όλου του ηλεκτρικού και μηχανικού εξοπλισμού, πριν 
από την κατασκευή των έργων και των σωληνώσεων και των υπόλοιπων υλικών, πριν τοποθετηθούν στα έργα. Όλοι οι 
χώροι θα πρέπει να είναι πάντα καθαροί.  

8.3 Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής (με τον αντίστοιχο πίνακα) στο έργο, αν 
απαιτείται. Η δαπάνη τοποθέτησης και η δαπάνη από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την διάρκεια του έργου 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η μέτρηση της κατανάλωσης θα γίνεται με μετρητή που θα τοποθετήσει ο Ανάδοχος με δική του 
επιβάρυνση.  

8.4 Ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του με το 
δίκτυο ύδρευσης και θα τοποθετήσει υδρομετρητή. Όλες οι δαπάνες ύδρευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο και η 
καταναλισκόμενη ποσότητα θα τιμολογείται με βάση το ισχύον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.   

8.5 Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος θα απομακρύνει τυχόν προσωρινές κατασκευές και άχρηστα υλικά 
ώστε να αφήσει την περιοχή του έργου καθαρή και τακτοποιημένη.  

8.6 Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα. Η σχετική αποζημίωση περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας των επί μέρους εργασιών και στα γενικά έξοδα.  

8.7 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση και 
συντήρηση των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης αδρανών υλικών, λατομείων, δανειοθαλάμων ή προς τους 
χώρους απόθεσης των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής καθώς και προς τα εργοτάξια και τις θέσεις εναπόθεσης 
υλικών και εφοδίων. Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπέλασης δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα διότι έχουν ληφθεί υπ’ 
όψη από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του.  



36 

 

8.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση διόδου προς άλλους εργολήπτες ή εργατικό προσωπικό 
που χρησιμοποιείται από τον Εργοδότη, προς τις Κρατικές Υπηρεσίες και προς τους κατοίκους για μετάβαση στις 
ιδιοκτησίες τους. Στις εν λειτουργία οδούς και γέφυρες, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπ’ όψη ότι δεν μπορεί να 
κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, με σκοπό 
να αποφευχθεί η καταστροφή του. O Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε 
να αποφευχθεί η υποχώρηση των βάθρων γεφυρών εξαιτίας των εργασιών του ή/και η καταστροφή του φορέα κάτω 
διαβάσεων που τυχόν χρησιμοποιεί.  

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών, υποχρεούται στην συντήρηση των δρόμων αυτών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Εργοδότη. Όσον αφορά την κυκλοφορία των 
μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών 
Διατάξεων.  

8.9 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην προκαλέσει ρύπανση ή οποιαδήποτε υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής του έργου καθώς και να συμμορφωθεί πλήρως με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
νομοθεσία όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από τα ισχύοντα νομοθετήματα και τις τροποποιήσεις αυτών. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση των έργων να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 
160/Α), το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α) το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και με κάθε 
σχετικό νομοθέτημα που διέπει την εκτέλεση του έργου σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.  

8.10 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και 
καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για 
κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω 
κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα.  

8.11 Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που 
βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης 
ή παράταση προθεσμίας.  

8.12 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης ή παράτασης της προθεσμίας περάτωσης του έργου, λόγω 
ανεπάρκειας χώρων εργοταξίου, γιατί με την υποβολή της προσφοράς του, έχει αποδεχθεί ότι έλαβε γνώση 
των τοπικών συνθηκών. Εάν οι τοπικές τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων, 
ή μηχανημάτων σε κατάλληλους χώρους, κοντά στο σημείο που εκτελούνται οι εργασίες, ο Ανάδοχος πρέπει 
να φροντίσει για την αναζήτηση ή ενοικίαση και εν ανάγκη διαμόρφωση παρακείμενων χώρων, χωρίς για το 
λόγο αυτόν να γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης για πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορές, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί στις τιμές προσφοράς του. 

8.13 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο στο τόπο του έργου πινακίδα δημοσιότητας, άνευ 
αποζημίωσης και κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας. 

8.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση εργοταξιακής περίφραξης του έργου από οποιοδήποτε υλικό (ξύλο, 
πλαστικό, μέταλλο κτλ) ανάλογα με τη φύση του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης. 

8.15 Ο ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον συντρέχει λόγος, να γνωστοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών το ακριβές πρόγραμμα εργασιών στις παρακάτω Υπηρεσίες: α. 
Αστυνομία/Λιμενική Αστυνομία, β. Πυροσβεστική, γ. ΔΕΔΔΗΕ, δ. ΟΤΕ, ε. ΔΕΥΑΚ στ. Εφορείες Αρχαιοτήτων ζ. 
Διεύθυνση Δασών. Ειδικότερα ο μηχανικός επί τόπου του έργου και ο τεχνικός Ασφαλείας που θα ορίσει ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε συνεχή συνεννόηση με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες και να υποδεικνύουν 
τα ζητήματα στα οποία απαιτείται η παρέμβασή τους.  

 

Άρθρο 9: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο - ΣΑΥ, ΦΑΥ  

9.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών 
κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 7 ΠΔ.305/96, άρθρο 138  Ν.4412/16, άρθρο 42 Ν.3850/10).  

9.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα 
τα σχετικά μέτρα (Ν.4412/16 άρθρο 138 παρ.7).  
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β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως 
αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/2-3-01, Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01και Αποφ-
ΔΙΠΑΔ/889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου (άρθρο 144 Ν.4412/16).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 
ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους 
και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-111), ΠΔ.305/96 (Αρθ-10, 
Αρθ-11), Ν.3850/10 (Αρθ-42- Αρθ-49).  

Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της 
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής 
των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει 
ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).  

9.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα 9.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

9.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και 
συγκεκριμένα:  

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες 
ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας 
θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (Αρθ-3 παρ.12 και παρ.13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙΙ του Αρθ-12του ΠΔ.305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου 
σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.8) και την Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία έχει ενσωματωθεί στο 
Ν.4412/16 (Αρθ-138 παρ.7).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει 
ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα 
με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης 
της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα 
ασφάλειας και υγείας: ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.9) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (Αρθ-138 παρ.7).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.10) και Αποφ-
ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ):  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με 
τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

στ.1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.5 - 7) και στις Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 
(Αρθ-3) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/16 (Αρθ-138 παρ.7).  

στ.2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.4), όταν:  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην 
κατασκευή.  

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παράρτημα ΙΙ).  

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.  

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: 
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας σύμφωνα με το Αρθ-7 παρ.1 εδαφ. α του Ν.4030/11 (ΦΕΚ- 249/Α/25-11-11) και την Εγκ-10201/27-3-12του 
Ειδ. Γραμματέα του ΣΕΠΕ.  
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στ.3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
Δημόσιου Έργου: Αποφ-ΔΕΕΠΠ/433/00 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (Αρθ-170 
και Αρθ-172).  

στ.4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.11) και Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

στ.5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην Εγκ-6/08 Εγκ-
ΔΙΠΑΔ/215/6/31-3-08 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

9.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με 
το Ν.3850/10 (Αρθ-8 παρ.1 και Αρθ-12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, 
σύμφωνα με το Ν.3850/10 (Αρθ-8 παρ.2 και Αρθ-4 έως Αρθ-25).  

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης 
ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: 
Ν.3850/10 (Αρθ-9).  

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται 
και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την 
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (Αρθ-43 παρ.1α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (Αρθ-14 παρ.1 και Αρθ-17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια 
επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν.3850/10 
Αρθ-20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 
(ΕΥΑΕ) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα Αρθ-
4 και Αρθ-5 του Ν.3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.  

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (Αρθ-43 παρ.2β).  

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά 
ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα 
τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (Αρθ-43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (Αρθ-43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν.3850/10 (Αρθ-18 παρ.9).  

9.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα 
με το ΠΔ.305/96 (Αρθ-3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Αποφ-130646/84του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  
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Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης 
Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από 
τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή 
δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-113), Ν.1396/83 (Αρθ-
8) και την Εγκ-27/03του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκ-ΔΕΕΠΠ/208/27/12-9-03.  

9.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜΑ.  

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης 
σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα 
του ΣΑΥ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.  

9.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.  

9.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας 
και υγείας:  

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη 
σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ.105/95, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος Α, παρ.18.1).  

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία 
στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-75 παρ.2).  

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-92- 
Αρθ-95), ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Α, παρ.6).  

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων 
κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών και επικίνδυνων 
εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-92- μέρος Α, παρ.3, παρ.4, παρ.8-10), 
Ν.3850/10 (Αρθ-30, Αρθ-32, Αρθ-45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων 
βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ.1073/81 (Αρθ-109, Αρθ-110), Ν.1430/84(Αρθ-17, Αρθ-18), 
ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος Α, παρ.13, 14).  

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-102- Αρθ-108), Ν.1430/84 (Αρθ-16 - Αρθ-18), Αποφ-
Β/4373/1205/93και οι τροποπ. αυτής Αποφ-8881/94 και Αποφ-Β/5261/190/97, ΠΔ.396/94, ΠΔ.305/96 (Αρθ-9, παρ.γ).  

9.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, 
θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων 
από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:  

- Την Αποφ-ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-11 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: "Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων" (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

- Την Αποφ-6952/14-2-11του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ "Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών 
κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών "  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (Αρθ-9 - Αρθ-11 και Αρθ-52) και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 
(Αρθ-7 - Αρθ-9 και Αρθ-46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος 
οδού και πεζοδρομίου: Ν.2696/99 (Αρθ-47, Αρθ-48) και η τροπ. αυτού: Ν.3542/07(Αρθ-43, Αρθ-44).  

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας 
των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 



40 

 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ.1073/81 (Αρθ-75- Αρθ-84), ΠΔ.305/96 (Αρθ-8.δκαι 
Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (Αρθ-31, Αρθ-35).  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ.216/78, ΠΔ.1073/81 (Αρθ-85- Αρθ-91), Αποφ-
8243/1113/91(Αρθ-8), ΠΔ.305/96 [Αρθ-8(γ, ε, στ, ζ) και Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (Αρθ-32) και η τροπ. αυτού: Ν.3542/07(Αρθ-30).  

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:  

α) κραδασμούς: ΠΔ.176/05, β) θόρυβο: ΠΔ.85/91, ΠΔ.149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ.397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: 
Ν.3850/10 (Αρθ-36- Αρθ-41), ΠΔ.82/10.  

9.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ.304/00(Αρθ-2).  

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και 
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού 
εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, 
κλπ): ΠΔ.1073/81 (Αρθ-17, Αρθ-74), Ν.1430/84(Αρθ-11 - Αρθ-15), ΠΔ.31/90, ΠΔ.499/91, ΠΔ.395/94και οι τροπ. αυτού: 
ΠΔ.89/99, ΠΔ.304/00και ΠΔ.155/04, ΠΔ.105/95(παραρτ.IX), ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 
παρ.9), Αποφ-15085/593/03, Αποφ-Δ13ε/4800/03, ΠΔ.57/10, Ν.3850/10 (Αρθ-34, Αρθ-35).  

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και παρ.8.5) και το 
ΠΔ.304/00(Αρθ-2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, παρ.8.1.γ και 
παρ.8.2) και το ΠΔ.89/99(παραρτ.II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) 
και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ.89/99 
(Αρθ-4α παρ.3 και παρ.6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την Αποφ-15085/593/03 (Αρθ-3 και Αρθ-4 παρ.7).  

9.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται 
κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.  

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:  

9.5.1 Κατεδαφίσεις:  

Ν.495/76, ΠΔ.413/77, ΠΔ.1073/81 (Αρθ-18 - Αρθ-33, Αποφ-8243/1113/91(Αρθ-7), Αποφ-31245/93, Ν.2168/93, 
ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Αποφ-
Φ.6.9/13370/1560/95και Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), Αποφ-
3329/89 και η τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ.455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ.2/06, ΠΔ.212/06, Αποφ-
21017/84/09.  

9.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  

Ν.495/76, ΠΔ.413/77, ΠΔ.1073/81 (Αρθ-2- Αρθ-17, Αρθ-42), Αποφ-3046/304/89 (Αρθ-8 ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), Αποφ-3329/89 και η τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), 
Αποφ-3009/2/21-γ/94, Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95και Αποφ-
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ.455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ.2/06, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).  

9.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.  
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ΠΔ.778/80, ΠΔ.1073/81 (Αρθ-34- Ν.1430/84 (Αρθ-7 - Αρθ-10), Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), ΠΔ.155/04, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, Αρθ-10και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4 - παρ.6, 
παρ.14).  

9.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής &λοιπές θερμές εργασίες  

ΠΔ.95/78, ΠΔ.1073/81 (Αρθ-96, Αρθ-104, Αρθ-105), ΠΔ.70/90 (Αρθ-15), ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Πυρ_Δξις-
7/96 Αποφ-7568/Φ.700.1/96, Αποφ-16289/330/99.  

9.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ)  

ΠΔ.778/80, ΠΔ.1073/81 (Αρθ-26- Αρθ-98), Αποφ-3046/304/89, ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.12).  

9.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.  

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που 
εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 
6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης)  

Ν.495/76, ΠΔ.413/77, ΠΔ.225/89, Αποφ-3329/89 και η τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, ΠΔ.396/94 
(Αρθ-9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95και Αποφ-
Φ6.9/25068/1183/96, Αποφ-3009/2/21-γ/94, ΠΔ.455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ.2/06, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12 παραρτ.IV μέρος 
Β τμήμα ΙΙ παρ.10).  

9.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα  

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών 
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ.1073/81 (Αρθ-100), Ν.1430/84(Αρθ-17), ΠΔ.396/94 (Αρθ-9 παρ.4 
παραρτ.ΙΙΙ), Αποφ-3131.1/20/95/95, ΠΔ.305/96 (Αρθ-12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).  

9.6 Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ"  

Α. ΝΟΜΟΙ  

Ν.495/76 (ΦΕΚ-337/Α/76)  

Ν.1396/83(ΦΕΚ-126/Α/83)  

Ν.1430/84(ΦΕΚ-49/Α/84)  

Ν.2168/93(ΦΕΚ-147/Α/93)  

Ν.2696/99 (ΦΕΚ-57/Α/99)  

Ν.3542/07(ΦΕΚ-50/Α/07)  

Ν.3669/08(ΦΕΚ-116/Α/08) (μόνο ως προς τα άρθρα που παραμένουν σε ισχύ μετά την έκδοση του Ν.4412/16) 

Ν.3850/10(ΦΕΚ-84/Α/10)  

Ν.4030/12(ΦΕΚ-249/Α/12) 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/16) 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

ΠΔ.413/77 (ΦΕΚ-128/Α/77)  

ΠΔ.95/78 (ΦΕΚ-20/Α/78)  

ΠΔ.216/78 (ΦΕΚ-47/Α/78)  

ΠΔ.778/80(ΦΕΚ-193/Α/80)  

ΠΔ.1073/81(ΦΕΚ-260/Α/81)  

ΠΔ.225/89(ΦΕΚ-106/Α/89)  

ΠΔ.31/90(ΦΕΚ-31/Α/90)  

ΠΔ.70/90 (ΦΕΚ-31/Α/90)  
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ΠΔ.85/91 (ΦΕΚ-38/Α/91)  

ΠΔ.499/91 (ΦΕΚ-180/Α/91)  

ΠΔ.395/94(ΦΕΚ-220/Α/94)  

ΠΔ.396/94(ΦΕΚ-220/Α/94)  

ΠΔ.397/94(ΦΕΚ-221/Α/94)  

ΠΔ.105/95(ΦΕΚ-67/Α/95)  

ΠΔ.455/95 (ΦΕΚ-268/Α/95)  

ΠΔ.305/96(ΦΕΚ-212/Α/96)  

ΠΔ.89/99(ΦΕΚ-94/Α/99)  

ΠΔ.304/00(ΦΕΚ-241/Α/00)  

ΠΔ.155/04(ΦΕΚ-121/Α/04)  

ΠΔ.176/05(ΦΕΚ-227/Α/05)  

ΠΔ.149/06(ΦΕΚ-159/Α/06)  

ΠΔ.2/06 (ΦΕΚ-268/Α/06)  

ΠΔ.212/06(ΦΕΚ-212/Α/06)  

ΠΔ.82/10(ΦΕΚ-145/Α/10)  

ΠΔ.57/10(ΦΕΚ-97/Α/10)  

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Αποφ-130646/84(ΦΕΚ-154/Β/84)  

Αποφ-3329/89 (ΦΕΚ-132/Β/89)  

Αποφ-8243/1113/91(ΦΕΚ-138/Β/91)  

Αποφ-Β/4373/1205/93(ΦΕΚ-187/Β/93)  

Αποφ-16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ-765/Β/93)  

Αποφ-8881/94 (ΦΕΚ-450/Β/94)  

Αποφ-31245/93(ΦΕΚ-451/Β/93)  

Αποφ-3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ-301/Β/94)  

Αποφ-2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ-73/Β/94)  

Αποφ-3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ-978/Β/95)  

Αποφ-Φ.6.9/13370/1560/95(ΦΕΚ-677/Β/95)  

Αποφ-Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ-1035/Β/96)  

Αποφ-Β/5261/190/97 (ΦΕΚ-113/Β/97)  

Αποφ-16289/330/99 (ΦΕΚ-987/Β/99)  

Αποφ-15085/593/03 (ΦΕΚ-1186/Β/03)  

Αποφ-Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ-708/Β/03)  

Αποφ-6952/11 (ΦΕΚ-420/Β/11)  

Αποφ-3046/304/89 (ΦΕΚ-59/Δ/89)  

Αποφ-Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ-1035/Β/00)  

Αποφ-433/00 (ΦΕΚ-1176/Β/00)  

Αποφ-ΔΕΕΠΠ/85/01 (ΦΕΚ-686/Β/01)  

Αποφ-ΔΙΠΑΔ/177/01 (ΦΕΚ-266/Β/01)  

Αποφ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (ΦΕΚ-16/Β/03)  
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Αποφ-ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ-905/Β/11)  

Αποφ-21017/84/09 (ΦΕΚ-1287/Β/09)  

Πυρ_Δξις-7/96 (ΦΕΚ-155/Β/96)  

Αποφ-7568/Φ.700.1/96 (ΦΕΚ-155/Β/96)  

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

Εγκ-27/03 Εγκ-ΔΕΕΠ/Π/208/27/12-9-03  

Εγκ-6/08 Εγκ-ΔΙΠΑΠ/215/6/31-3-08  

Εγκύκλιος ΣΕΠΕ Εγκ-10201/12  

 

Άρθρο 10: Διασφάλιση ποιότητας - Πρόγραμμα ποιότητας έργου - Μητρώο έργου  

10.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με την μελέτη, τα έγγραφα της σύμβασης, τους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης και τις έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

10.1.1 Για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένα συνεργεία κατάλληλα αδειοδοτημένα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

10.1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα που 
προδιαγράφονται στη μελέτη για την κατασκευή του έργου συνοδευόμενα, όπου απαιτείται στα συμβατικά τεύχη, από 
κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας 
ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Περαιτέρω ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις δοκιμές υλικών και εγκαταστάσεων όπως ορίζεται στα 
συμβατικά τεύχη και τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές ή κανονισμούς.  

Τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει για έγκριση τα 
πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών, εργαστηριακά αποτελέσματα, μελέτες σύνθεσης κλπ (όπως κάθε φορά απαιτείται 
από τις αντίστοιχες Προδιαγραφές). Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν. Εφόσον κατατεθούν πλήρη τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, ακολουθεί η έγκριση της 
Υπηρεσίας μετά τον έλεγχό τους από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος οφείλει να 
ζητά τις παραπάνω εγκρίσεις εγκαίρως.  

Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου και την 
ποιοτική τους συμμόρφωση, θα εφαρμόζονται γενικώς οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 334/94 (ΦΕΚ 176/Α') «Προϊόντα 
Δοκιμών Κατασκευών» και κατ’ εφαρμογή αυτού η με αριθμ. 6690/290/15-6-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργείων 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προϊόντα Δομικών 
Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση 
συμμόρφωσης «CE»» (ΦΕΚ1914/Β) για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική 
Νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο νομοθέτημα σχετικό με το θέμα. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας από τα 
εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε ή από ειδικά διαπιστευμένα εργαστήρια (δημόσια ή ιδιωτικά) με μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου. Τα εργαστήρια αυτά θα υποδεικνύονται από τον Ανάδοχο και θα τυγχάνουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, 
εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί μέρους στοιχείου του έργου για το οποίο δεν τεκμηριώνεται ότι τα 
χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η 
αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή βιομηχανίας, η ύπαρξη οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για 
εισαγόμενα είδη, η παρεχόμενη υποστήριξη μετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόμενη απόρριψη του προτεινόμενου υλικού 
ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή 
άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας.  

10.2 Το μητρώο του έργου παραδίδεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δύο μηνών από την βεβαιωμένη περάτωση 
του έργου σε δύο αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, τα σχέδια θα είναι σε μορφή dwg ή dxf (ή αντίστοιχη) 
για επεξεργασία σε λογισμικό CAD, τα αρχεία κειμένου σε μορφή doc, docx κτλ (ή αντίστοιχο λογισμικού ανοιχτού κώδικα 
πχ. odt) και τα λογιστικά φύλλα σε μορφή xls (ή αντίστοιχου λογισμικού ανοιχτού κώδικα πχ. ods). Το μητρώο του έργου 
θα παραδοθεί επίσης και σε μορφή φορητού κειμένου (pdf), ακριβώς ίδιου με την έντυπη μορφή του ώστε να μπορεί να 
γίνει περαιτέρω αναπαραγωγή του από την Υπηρεσία. Τα αρχεία εικόνας θα είναι σε μορφή jpg, tiff ή bmp ενώ τα αρχεία 
βιντεοσκόπησης θα είναι σε μορφή avi ή mp4. 

Το μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα εξής:  
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• Περιληπτική περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου  

• Πίνακα απογραφής του έργου που θα περιέχει τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κτλ. που συγκροτούν 
το ολοκληρωμένο έργο  

• Πλήρη σειρά σχεδίων του έργου όπως κατασκευάσθηκε 

• Σειρά έγχρωμων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου και της εκτέλεσης δοκιμών (προτείνεται λήψη 15 
φωτογραφιών με τις κύριες φάσεις) 

• Ψηφιακό υλικό βιντεοσκόπησης των εργασιών (προτείνεται συνολικά 10λεπτη βιντεοσκόπηση με τις κύριες φάσεις)   

• Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου  

• Τα εγχειρίδια χρήσης (manual) καθώς και τα φύλλα εγγύησης όλων των συσκευών που θα ενσωματωθούν στο έργο.  

 

Άρθρο 11: Χρονοδιάγραμμα – Οργανόγραμμα εργοταξίου  

11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλει στον Εργοδότη πλήρες χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 145 του Ν.4412/16, όπως ισχύει  με το 
άρθρο 64 του Ν.4782/2021). Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το 
χρονοδιάγραμμα. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου.  

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που 
πρόκειται να εκτελεστούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που 
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται 
από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπερατώσει κάθε τμήμα του έργου μέσα στα χρονικά όρια τα 
οποία καθορίζονται στο Πρόγραμμα Κατασκευής και αναλαμβάνει επίσης ακέραια και πλήρη την ευθύνη της 
τήρησης απαρέγκλιτα των επιμέρους χρονικών προθεσμιών και της αποπεράτωσης του συνόλου του έργου 
μέσα στις καθορισμένες χρονικές προθεσμίες της Σύμβασης.  

11.2 Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται υποχρεωτικά όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες 
(πχ. μέσω χορήγησης παράτασης) και προαιρετικά, κατ’ εντολή της Υπηρεσίας, όταν μεταβληθούν το 
αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών (πχ. μέσω έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών). Στις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αναθεωρημένο χρονοδιαγράμματος 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής Απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής ή 
της εντολής της Υπηρεσίας. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα. 

11.3 Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και 
μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμίες - Ποινική Ρήτρα - Έκπτωση του αναδόχου 

 

12.1 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται δυο (2) μήνες.  

Παράταση της προθεσμίας εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.  

12.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να περατώσει το έργο εμπρόθεσμα. Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του 
υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/16. 

12.3 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του Ν.4412/16.  
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Άρθρο 13: Επιμετρήσεις – Ημερολόγιο  

13.1 Για τις επιμετρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. Στις επιμετρήσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα στοιχεία για την ποιοτική παραλαβή των επιμετρούμενων εργασιών (πχ. 
αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, εφόσον είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της επιμέτρησης άλλως 
όποτε καταστούν διαθέσιμα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 159 του Ν.4412/16). Όλα τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής υποβολής της επιμέτρησης υποβάλλονται σε επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνση-επιτάχυνση 
του ελέγχου από την Υπηρεσία. 

13.2 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 
4782/2021. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος. Για την άρτια παρακολούθηση και έλεγχο 
των εργασιών σε κάθε εργοτάξιο θα τηρείται ξεχωριστό ημερολόγιο έργου. 

13.3 Για παράλειψη τήρησης ημερολογίου επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα, άρθρο 65 παρ.4 του Ν.4782/2021, 
που δεν μπορεί να είναι κάτω των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ ανάλογα με το ύψος 
της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την 
παράλειψη τήρησης. 

13.4 Σύμφωνα με το άρθρο 138, § 7, του Ν. 4412/16, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
Προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με 
ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που 
προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, 
και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα Προστασίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις 
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β' 
266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη 
φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 14: Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του Τιμολογίου, δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

14.1 Συμβατικές τιμές μονάδος για την υπόψη Σύμβαση είναι οι τιμές μονάδος των επιμέρους Άρθρων του 
Τιμολογίου μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό της έκπτωσης. Εφαρμογή έχουν όλοι οι γενικοί και ειδικοί 
όροι, επισημάνσεις, και σχόλια των Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14.2 Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου ανέρχεται σε 18% και δεν περιλαμβάνεται στις 
τιμές μονάδας του Τιμολογίου αλλά υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και συμπεριλαμβάνεται 
σαν ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου.  

14.3 Οι τιμές μονάδας αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 
και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες, ελέγχους και δοκιμές, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
και την άρτια λειτουργία των έργων. Οι παραπάνω τιμές καλύπτουν όλες τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του 
Αναδόχου και εκτός από το Γ.E. και O.E. (Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου) καθώς και όσα προβλέπονται 
από τις διατάξεις περί αναθεωρήσεως τιμών, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση 
των εργασιών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

14.4 Οι τιμές μονάδας των εργασιών του έργου περιλαμβάνουν και την καθαρή δαπάνη του μεταφορικού έργου 
πάσης φύσεως ή συνθηκών και αναθεωρούνται μόνο με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό 
αναθεώρησης χωρίς να προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση τους (πχ. λόγω αποκλίσεων των παραδοχών 
της μελέτης από τον τρόπο εκτέλεσης). 

14.5 Οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, όπως ισχύουν και ανάλογα 
με την πηγή χρηματοδότησής τους, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν.4013/11. Ο 
Φ.Π.Α βαρύνει τον κύριο του έργου. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με τις 
εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω εορτών Πάσχα και 
Χριστουγέννων, αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγηση άδειας με αποδοχές, αποζημιώσεις 
λόγω απόλυσης, καθώς και καταβολή των νομίμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών 
Οργανισμών ή Ταμείων (I.K.A. κ.λ.π ).  

Η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση κανονικής απόδειξης πριν 
από την πληρωμή των λογαριασμών, όπως ο Νόμος ορίζει.  

14.6 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσης μεταφορικών μέσων.  

 

Άρθρο 15: Αυξομειώσεις εργασιών - Τιμές μονάδας νέων εργασιών  

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση και τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν. Για την 
τροποποίηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου σχετικά με την δαπάνη εργασιών, την διάθεση 
απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κ.λ.π. υποβάλλονται στην Δ/σα Υπηρεσία, όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα και στοιχεία.  

Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η 
δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της 
ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις (άρθρο 156 του Ν.4412/16): 

• Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. 

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. 

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. 

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών 
και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές 
δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη 
δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί 
έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, 
ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

15.3 Σε περίπτωση σύνταξης νέων τιμών μονάδας έχει εφαρμογή το άρθρο 156 του Ν.4412/16.  

15.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει εντός 15 ημερών σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (ΑΠΕ) εφόσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία λόγω ανάγκης ενσωμάτωσης νέων τιμών εργασιών 
ή αυξομειώσεων των ποσοτήτων εργασιών του έργου. 

   

Άρθρο 16: Θέσεις λήψης - Απόθεσης υλικών  

16.1 Θέσεις λήψης  

Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 138 του Ν. 4412/16. Οι πηγές λήψης υλικών πρέπει 
να είναι νομίμως λειτουργούντα λατομεία ή κατάλληλα υλικά από περίσσεια άλλου κατασκευασμένου έργου, 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει άδεια από την Υπηρεσία. Ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον 
ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της 

καταλληλότητας του. Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται δεν επαρκούν ή 
αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η 
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Υπηρεσία. Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνουν κατά 
ανοιγμένο τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

16.2 Χώροι απόθεσης  

Η απόθεση των περισσευμάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων 
ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα απομακρύνονται και θα διαστρώνονται 
με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε χώρους, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ο ανάδοχος, χωρίς καμία επί 
πλέον αποζημίωση, υποχρεούται, πέρα από τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και τη διάστρωση των 
προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει τη σταθερότητα τους με τα απαραίτητα έργα υποδομής 
και με κατάλληλη συμπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα και 
αξιοποιήσιμες. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις τιμές της 
προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου 
από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των προσφορών. Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι 
περιλαμβάνονται, κατά ανοιγμένο τρόπο, στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική 
η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το στάδιο των 
προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Οδοί προσπέλασης - Εξασφάλιση κυκλοφορίας  

Ο Ανάδοχος θα κλιμακώνει τις χωματουργικές εργασίες και την όλη κατασκευή του έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να περιορίζεται κατά το δυνατό η παρακώλυση ή/ και η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων. Οι μεταφορές των 
διαφόρων υλικών θα εκτελούνται μέσω των δρόμων και των διαδρόμων που θα καθορίζονται από την 
Υπηρεσία. O Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνη, να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση και 
συντήρηση με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, προσωρινών οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης αδρανών 
υλικών λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων ή προς τους χώρους εναπόθεσης των ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφής, καθώς και προς τα εργοτάξια, τους χώρους εργασίας και τις θέσεις εναπόθεσης των υλικών και 
εφοδίων του έργου. Οι δαπάνες αυτές των οδών προσπέλασης δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, γιατί έχουν 
ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την υποβολή της προσφοράς του. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει κάθε 
εύλογη διευκόλυνση διόδων προς άλλους Εργολήπτες ή εργατικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από την 
Υπηρεσία, προς άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και προς κατοίκους της περιοχής για μετάβασή τους στις 
ιδιοκτησίες τους. Κάθε δαπάνη για την κατασκευή τέτοιων διόδων, περιλαμβανομένων προσωρινών 
γεφυρώσεων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί τις υφιστάμενες οδούς με τη ρητή 
υποχρέωση, ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί 

η αντοχή του οδοστρώματος ή/και του τεχνικού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών 
οχημάτων ή μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις Αρμόδιες 

Αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κλπ ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάβασης. Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί οχήματα βαρύτερα από τα προβλεπόμενα για κυκλοφορία στους 
δρόμους, υποχρεούται να αποκαταστήσει με φροντίδα και δαπάνη του, όσες ζημιές θα προκαλέσει και να 
επαναφέρει τους δρόμους στη προγενέστερη κατάσταση τους, συντασσόμενου εν ανάγκη και σχετικού 
πρωτοκόλλου πριν και μετά την χρήση των δρόμων.  

Οπωσδήποτε, εφόσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους παραπάνω περιορισμούς), είναι υποχρεωμένος 
να συντηρεί τους δρόμους αυτούς όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση από μέρους του Εργοδότη. Όσον αφορά στην κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων και των 
μηχανημάτων του, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να παίρνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, 
για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος 
υπεύθυνος γι' αυτές και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει 
είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο σ' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία 
και μηχανήματα που ασχολούνται στο έργο. Με την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής 
του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσή να προβαίνει στην πλήρη 
σήμανση του εργοταξίου και την περίφραξη με ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σε κατοικημένες ή 
μη περιοχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. H σήμανση θα γίνεται όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις 
με κατάλληλα και ευδιάκριτα-ημέρα και νύκτα-σήματα, για την πλήρη διασφάλιση της κυκλοφορίας. 
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Άρθρο 18: Υλικά - Παραγγελίες μηχανημάτων, συσκευών - Προέγκριση και εγκατάσταση 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποίει υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς 
κανονισμούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και στις προδιαγραφές του Εργοδότη. Η 
ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Στα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές 
εξετάσεις, αυτές γίνονται στον αριθμό που ορίζεται στην ΣΥ και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, από το αρμόδιο 
κρατικό εργαστήριο με ευθύνη του Αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και για κάθε 
άλλη σχετική εργασία και υλικά βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να αποδεικνύεται 
με τους σχετικούς ελέγχους. Αυτή υπόκειται και στον άμεσο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία 
μπορεί να απαγορεύσει τον Ανάδοχο να τα χρησιμοποιήσει πριν ακόμα να ασκηθεί ο αντίστοιχος 
εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντας το μακροσκοπικά. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκρίνει από τα 
εργοτάξια τα υλικά που ελέγχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και βρέθηκαν ακατάλληλα. Επίσης ο 
Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως τους εγκεκριμένους κανονισμούς Τεχνικών Κατασκευών, σ’ 
ότι αφορά τις κατασκευές ικριωμάτων, σκυροδεμάτων, υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ. Ο Ανάδοχος πάντοτε 
φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε φύσεως, καθώς επίσης και 
τις εκτελούμενες από αυτός εργασίες. Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως κ.λ.π) 
για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε θέσεις 
που επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. Σα προσωρινά αυτά κτίσματα και τα έργα 
θα παραμείνουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται με δαπάνες του μετά την αποπεράτωση των 
έργων. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών, θα διατίθεται εξ ολοκλήρου από 
τον Ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τον διατηρεί συνεχώς σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. Σα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και συνεργασίας των συσκευών, καθώς και τα χαρακτηριστικά 
και οι ιδιότητες των διαφόρων ειδικών υλικών, που αφορούν στις διάφορες συσκευές, καθορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Εργολαβίας κατά γενικό τρόπο. Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος πριν από την παραγγελία 
είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει για έγκριση στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, κατάσταση που να 
περιλαμβάνει τις συσκευές και ειδικά υλικά, που θα παραγγελθούν, η οποία θα συνοδεύεται, πέραν εκείνων 
που αναφέρονται στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και με τα εξής:  

• Με τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα, διαγράμματα λειτουργίας, απόδοσης, κ.λ.π., τεχνικά 
στοιχεία του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται «κατ’ ένδειξη» ότι τα είδη που θα 
παραγγελθούν, θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Στα έντυπα αυτά μπορεί να είναι και 
σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται όμως από περίληψη στα Ελληνικά.  

• Με τα γενικά σχέδια, που θα δείχνουν την εγκατάστασή τους στις προβλεπόμενες θέσεις και σε 
κατάλληλη κλίμακα, τη διάταξή τους με τη σύγχρονη αναγραφή των γενικών εξωτερικών διαστάσεων 
και βαρών.  Η ενσωμάτωση στο έργο των πάσης φύσεως μηχανημάτων, συσκευών και υλικών θα 
γίνεται μόνο μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι 
έλεγχοι για τη συμφωνία τους με τις Προδιαγραφές. Η έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για 
ενσωμάτωση, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την πλήρη ευθύνη του, για την ποιότητα και απόδοση 
των μηχανημάτων και την πιστή τήρηση των προδιαγραφών.  

 

Άρθρο 19: Δοκιμές κατά την περαίωση  

19.1 Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16.  

19.2 Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου προβλέπεται και η χρήση κατάλληλου πιστοποιημένου 
εργαστηρίου. Σο εργαστήριο θα είναι κατάλληλο προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου, ως εξής:  

• Εργαστηριακές δοκιμές κοκκομέτρησης, υγρασίας, ορίων Attenberg για εδαφοτεχνικά και αδρανή 
υλικά.  

• Εργαστηριακές δοκιμές Proctor.  

• Δειγματοληψία αδρανών υλικών.  

• Προπαρασκευή δοκιμίων σκυροδέματος.  
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• Συσκευασία, συντήρηση, μεταφορά των δοκιμίων σε εργαστήρια.  

• Επιτόπου έλεγχος συμπύκνωσης επιχωμάτων, σκάφης οδοστρωμάτων.  

19.3 Σα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμίων θα υποβάλλονται στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία μέσα σε 
δύο (2) ημέρες από το πέρας του εργαστηριακού ελέγχου, όταν χρειάζεται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, 
αλλιώς από τη λήξη των δοκιμών, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 19.4 Οι γενόμενες δοκιμές με ακριβή 
στοιχεία των θέσεων αυτών, θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που θα συνοδεύει τις Αναλυτικές 
Επιμετρήσεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. 19.5 Ανεξάρτητα από τις παραπάνω δοκιμές, που 
θα εκτελεί η ανάδοχος, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα για την λήψη δειγμάτων και την 

εργαστηριακή τους εξέταση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει χωρίς αποζημίωση 

τυχόν απαιτούμενο εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, εφόσον ζητηθεί η συνδρομή του. Σχετικά με τους 
εργαστηριακούς ελέγχους, θα ισχύσει η υπ’ αριθμ. Γ.1748/ΟΙΚ./00-188/18.1.1969 σχετ. του ΤΔΕ/Γ3-γ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (αποφ. ΥΠ.Δ.Ε. Γ3γ/0/14/125-Ω/17.10.77). Σα σχετικά 
με τον έλεγχο ποιότητας του σκυροδέματος ρυθμίζονται με τον ισχύοντα Ε.Κ.Ω.Σ. την εγκύκλιο Ε7/97 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, τον Κ.Σ.τ.’97 και την προσαρμογή του Φ.Ε.Κ. 537/1-5-2002 για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Επίσης, 
ισχύουν οι σχετικές απαιτήσεις των Ελληνικών και ξένων Κανονισμών, που μνημονεύονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Αν δεν καθορίζονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, που 
ισχύουν για κάθε εργασία, ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών καθορίζεται ως εξής:  

- Συμπυκνώσεις  

Μία δοκιμή συμπύκνωσης για κάθε είδος επίχωσης (επιχώσεις σκάμματος με θραυστό υλικό λατομείου, 
υποβάσεων, βάσεων οδοστρωμάτων, κ.λ.π.) ανά 150 μ.μ. αγωγού.  

- Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών τεχνικών έργων (σκυροδέματα) και οδοστρωσίας ανά 300 
μ3.  

- Δοκίμια σκυροδέματος  

Για σκυροδέματα (οπλισμένα ή άοπλα) παραγόμενα σε μόνιμη εγκατάσταση, 3 δοκίμια ανά 150 Μ3.  

- Ασφαλτικά μίγματα  

• Για το πάχος ασφαλτικών στρώσεων ένα καρότο ανά 300μ. μήκους. • Ποσοστό ασφάλτου και κοκκομετρία 
ασφαλτομίγματος μία δοκιμή για κάθε ημερήσια παραγωγή - Μελέτες σύνθεσης Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία μία μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος ανά μονάδα και μία μελέτη 
σύνθεσης ασφαλτομίγματος ανά μονάδα. 19.6 Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε υλικό, 
είτε εργασία δεν θα παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη 
παράταση προθεσμίας για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για την εκτέλεση της 
διαπίστωσης του δόκιμου ή όχι του υλικού ή της εργασίας. 

 

Άρθρο 20: Διευκόλυνση της κυκλοφορίας - Πινακίδες  

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα, θα πρέπει, απαραίτητα, ο 
Εργολάβος να συνεννοείται, νωρίτερα, με την Υπηρεσία και με το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας Κίνησης. 
Ακόμα, ο ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να 
προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων, σημάτων και πινακίδων 
ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις 
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις, θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, 
αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, 
λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και 
αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.  

 

Άρθρο 21: Τήρηση αστυνομικών διατάξεων και ευθύνες αναδόχου  

Ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση του έργου, υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους, τις διατάξεις των 
δυνάμει αυτών εκδιδόμενων διαταγμάτων και γενικά τις αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις, 
ευθυνόμενος για κάθε παράβασή τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να ανακοινώνει γραπτά αμέσως στον Εργοδότη 
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και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις τυχόν κοινοποιούμενες, σε αυτόν, διατάξεις και εντολές των αρχών κατά το 
διάστημα της εκτέλεσης του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του μέσα και με δικές του αποκλειστικά 
δαπάνες, να λάβει κάθε μέτρο, ώστε, κατά την εκτέλεση των εργασιών, να μη γίνει ουδεμία βλάβη σε γειτονικά 
κτίρια, οχετούς, σωληνώσεις και δίκτυα οιωνδήποτε τρίτων, αναλαμβάνοντας και φέροντας απέναντι στον 
Εργοδότη την ευθύνη κάθε τέτοιας ζημιάς από την εκτέλεση των εργασιών. Οι κατά τις ως άνω παραγράφους 
ευθύνες του Αναδόχου, που υφίστανται καθ’ όλο το χρόνο των εργασιών και της εγγυοδοσίας, εξακολουθούν 
να υφίστανται και μετά από την παρέλευση του χρόνου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σε περίπτωση, κατά την οποία, στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δίνονται οδηγίες ή εντολές από τον 
επιβλέποντα μηχανικό στον Ανάδοχο, που υποχρεούται, κατά την παρούσα σύμβαση, να συμμορφώνεται με 
τις γραπτές οδηγίες ή εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να κρίνει, αν, από την εκτέλεση 

των εντολών ή οδηγιών, πρόκειται να προκύψει στο έργο ζημία ή βλάβη. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται, με 
έγγραφό του, που παραδίδεται επί αποδείξει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία ή με δικαστικό επιμελητή, να 
διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Μόνο στην περίπτωση που συμμορφώθηκε ο Ανάδοχος με τις οδηγίες ή 
εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, αφού κοινοποιήσει σε αυτή γραπτά τις παρατηρήσεις του, η δε ζημία 
προήλθε πράγματι από τη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή εντολές του Επιβλέποντα, μπορεί ο Ανάδοχος 

να θεωρήσει υπεύθυνο τον Εργοδότη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεώνεται να κάνει εγκαίρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που τυχόν απαιτούνται, προς ΔΕΗ, ΟΣΕ, 
κ.λ.π. αρχές, για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το εκτελούμενο έργο, αφού προηγουμένως έχει την έγκριση 

της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση, που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας, από τα 
απαιτούμενα στο έργο, καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για 
τη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

Άρθρο 22: Ποιότητα κατασκευών –Κακοτεχνίες- Παράλειψη συντήρησης  

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήμης. Ειδικότερα, εγγυάται ότι τα έργα θα έχουν τις καθοριζόμενες στους τεχνικούς 
όρους και τα σχέδια ιδιότητες και ότι θα είναι άρτια και από άποψη εκτέλεσης, ώστε να μην παρουσιάζουν 
ελαττώματα, που οφείλονται σε κακό υπολογισμό, εκτέλεση ή ποιότητα υλικών.  

Εάν η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώσει, από τις εργαστηριακές ή εργοταξιακές δοκιμές και ελέγχους, 
αποκλίσεις από τα οριζόμενα κριτήρια ποιότητας στις Σ.Π. υλικών ή και τελειωμένου έργου, κοινοποιεί αμέσως 
στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του, οδηγίες και εντολές για την άμεση απομάκρυνση των ακατάλληλων 
υλικών, βελτίωση των μεθόδων και της ποιότητας κατασκευής της υπόψη εργασίας, ώστε να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις των Σ.Π. και οι παραδεγμένοι κανόνες της καλής εκτέλεσης. Όταν η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει 
αιτιολογημένα ότι υπάρχουν μέρη πλημμελώς κατασκευασμένα, δικαιούται να συντάξει πρωτόκολλο για το 
είδος και την έκταση της κακοτεχνίας και να το κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 157 του 

Ν.4412/2016. Σε αυτό καλείται ο Ανάδοχος, μέσα σε εύλογη προθεσμία, να προβεί στην κατεδάφιση των 
κρινόμενων κακότεχνων μερών, καθώς και εκείνων, που επιβάλλεται η καθαίρεση, για την κατεδάφιση των 
πρώτων και την κατασκευή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τους συμβατικούς όρους και 
υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές οδηγίες του Επιβλέποντα. Στην περίπτωση μη 
ουσιώδους ελαττώματος στο Πρωτόκολλο κακοτεχνίας, καθορίζεται το ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο, στην 
περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί η κακοτεχνία. Εάν πρόκειται για αφανείς εργασίες του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση της κακοτεχνίας, παρουσία του Επιβλέποντος. Ο Ανάδοχος, στην 
περίπτωση, που θα διαφωνήσει, ολικά ή μερικά, με τις εντολές της Επίβλεψης ή το Πρωτόκολλο κακοτεχνίας, 
υποχρεούται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από τη λήψη της εντολής ή υπογραφή με επιφύλαξη του παραπάνω Πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος 
υποβάλλει, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, γραπτά τις αντιρρήσεις του, καθορίζοντας και τους λόγους αυτών. 
Εάν πρόκειται για εμφανή μέρη του έργου ή για γενόμενα εμφανή, κατόπιν κατεδάφισης, ο δε Ανάδοχος 
αμφισβητεί την κακοτεχνία, υποχρεούται όπως μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησής του στην πρώτη περίπτωση ή από την παρουσία του Επιβλέποντος στη δεύτερη, να 

υποβάλλει γραπτά τις αντιρρήσεις του. Στην περίπτωση, που η διαφωνία αφορά ελαττωματικά υλικά, αυτή 
λύεται αμετάκλητα με εργαστηριακή δοκιμή, που εκτελείται από εργαστήρια απόλυτης εκλογής της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Κυρίου του έργου. Οι δαπάνες των εργαστηριακών δοκιμών θα βαρύνουν 
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τον Ανάδοχο, εάν οι δοκιμές αποδείξουν ότι ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί όντως ελαττωματικά υλικά και τον 
Εργοδότη, εάν τα υλικά πληρούν τις απαιτήσεις των Σ.Π. (άρθρο 159 του Ν.4412/2016). Στην περίπτωση, που 
η διαφωνία αφορά σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, εκτός από ελαττωματικά υλικά και δεν είναι δυνατή η διευθέτηση 
αυτής με τη συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών, η επίλυσή τους θα γίνεται κατά τη διαδικασία περί 
επιλύσεως διαφωνιών. Μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία του, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, να 
συμμορφώνεται με τις εντολές του Πρωτοκόλλου κακοτεχνίας και τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος δε συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του αυτή, μέσα στην ταχθείσα γι’ αυτό 
προθεσμία, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να το υποκαθιστά, γενικά ή εν μέρει, και να παίρνει αυτός με δαπάνες 
και ευθύνη του Αναδόχου, οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αυτός αναγκαία για τη συνέχιση και αποπεράτωση του 
έργου. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στην 
πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου, εξαιρούνται δε οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες το αποτέλεσμα των 
εργαστηριακών δοκιμών ή η λύση της διαφωνίας αποβεί υπέρ αυτού. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν 
αποδειχθεί η κακοτεχνία, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες κατεδάφισης και ανακατασκευής των 
έργων, με βάση τις συμβατικές τιμές. Εάν, κατά την οριστική παραλαβή των έργων αποκαλυφθεί η κακοτεχνία, 
η παραλαβή αναβάλλεται και εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις περί κακοτεχνίας. Για τη στερεότητα του 
έργου και την ευθύνη του Αναδόχου γι’ αυτή, μετά την οριστική παραλαβή, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα.  

 

Άρθρο 23: Βλάβες στα έργα-Αναγνώριση αποζημιώσεων  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται, γενικά, καμία αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα ή στα υλικά. 
Η ανωτέρω υποχρέωση αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο και σε αυτές ακόμη τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες 
οι φθορές ή ζημίες προξενήθηκαν με ευθύνη του προσωπικού του, είτε αυτοί ενήργησαν δόλια ή κακόβουλα, 
είτε από αμέλεια, υποχρεώνεται δε να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα με δική του ευθύνη για την αποφυγή 
τέτοιων ζημιών. Ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωσης στις περιπτώσεις υπαιτιότητας του Εργοδότη ή 
ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει τις βλάβες, που τον βαρύνουν, με δικές του δαπάνες. Για να αναγνωριστεί η αποζημίωση των 
βλαβών, που προξενήθηκαν από ανώτερη βία, ο Ανάδοχος πρέπει, εντός δέκα (10) ημερών από την εκτέλεση 
της βλάβης, να υποβάλλει γραπτή δήλωση στην Υπηρεσία. Στα διέποντα την αναγνώριση αυτής της 
αποζημίωσης του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 24: Προκαταβολή – Πριμ  

Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ (ρήτρα πρόσθετης καταβολής) στον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 25: Αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου  

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16.  

 

Άρθρο 26: Απολογιστικές εργασίες  

Η εκτέλεση, επιμέτρηση και πληρωμή των απολογιστικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 154 του 
Ν.4412/16.  

Άρθρο 27: Λογαριασμοί πληρωμής – Πιστοποιήσεις  

27.1 Για την πληρωμή του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/16.  

27.2 Στην παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να περιληφθούν σε λογαριασμό ημιτελείς εργασίες. 

27.3 Οι λογαριασμοί υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή σε επεξεργάσιμα αρχεία προς διευκόλυνση-
επιτάχυνση του ελέγχου από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 28: Βεβαίωση περαίωσης - Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή - Διοικητική παραλαβή για χρήση  
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28.1 Όταν λήξει η προθεσμία περαίωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου εκδίδεται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία η Βεβαίωση Περάτωσης εργασιών του έργου κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16.  

28.2 Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 170 του Ν.4412/16. 

28.3 Διοικητική παραλαβή για χρήση δύναται να γίνει οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή 
σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/16. 

28.4 Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων της παρούσας εργολαβίας ορίζεται σε δέκα 
πέντε (15) μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν.4412/16. 

28.5 Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον 
ανάδοχο συντήρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/16. 

28.6 Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή ή οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). 

 

Άρθρο 29: Ασφαλίσεις  

Τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από 
ανωτέρα βία. 

 

Άρθρο 30: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος. 

α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για 
την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω 
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή 
καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π. Επίσης πρέπει 
να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την μετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα 
μέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άμεσων ή 
έμμεσων ζημιών ή πρόκλησης πλημμυρών. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για 
καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται πλήρως προς την 
εγκύκλιο Υπ. Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Πριν την 
έναρξη της κατασκευής να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. 

γ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται 
από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο 
ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που 
βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής 
αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας. 

δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, 
να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που 
προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. 

Όπως αναφέρεται και στην παρ.19.1γ αυτής της Ε.Σ.Υ. οι οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών 
θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να 
έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας. 

ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ή 
λήψης αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

στ. Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από 
το έργο θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β) ως ισχύει και τη διευκρινιστική 
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Εγκύκλιο 12/2013 του ΥΠΕΚΑ «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα 
- Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)» (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ0-Ξ90) με 
αποκλειστική μέριμνα του Αναδόχου. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα προσκομίσει α) τις 
άδειες ή και εγκρίσεις της επιχείρησης εγκατάστασης και αξιοποίησης ΑΕΚΚ με την οποία θα συνεργαστεί και 
β) σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, το οποίο κατέχει 
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1312/2010).Μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των  
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέτει στην Υπηρεσία 
βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης κατά τα οριζόμενα 
στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση. 

ζ. Η διαχείριση των AEKK τα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 
κοινή υπουργική απόφαση, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων με αποκλειστική μέριμνα 
του Αναδόχου άνευ πρόσθετης αποζημίωσης πέρα από τα τυχόν ειδικώς οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης. 
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