
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ                                          

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                               

ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2022 

 

 

ΕΡΓΟ: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  230.000,00 € 

 

 

 

 

Συνημμένα 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 ΕΣΥ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ                                                     
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛ:7/2022 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
ΠΡΟΥΠ: 230.000,00 ΕΥΡΩ( με ΦΠΑ) 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

 

 

            Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής, διαμόρφωσης και 

βελτίωσης χώρων κοιμητηρίων στην κοινότητα  Περιθωρίου.  

Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες χωματουργικών και τεχνικών έργων οι 

οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορες θέσεις 

περιμετρικά της  εσωτερικής οδού πρόσβασης στους ταφώνες, καθώς και στην 

νοτιοανατολική πλευρά της εξωτερικής περίφραξης των κοιμητηρίων. 

Ακόμα προβλέπεται η κατασκευή οστεοθυρίδων για την  ανακομιδή οστών 

προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος για μελλοντικές ταφές. 

Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών  ορίζεται σε έξι (6) μήνες.  

Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο 

ποσό των 230.000,00 ευρώ (185.483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%) και θα αντιμετωπισθεί 

από  πιστώσεις του Δήμου με υπάρχουσα πίστωση 250.000,00 ευρώ στον 

Κ.Α.45/7336.02. 

 

CPV: 45223500-1 - Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα  

   

 
 
 
 
        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
                                                   Κάτω Νευροκόπι   30/09/2022  
 
 
 
        Τσακιρίδου Κυριακή 

  Πολιτικός Μηχανικός 
                
      
 



ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛ:7/2022 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
        

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
 

ΝΑΟΙΚ 
20.05.01 
 

ΟΙΚ 2124 1 m3 1.755,00 4,73 8.301,15 
 

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 

ΝΑΟΙΚ 
20.04.01 
 

ΟΙΚ 2122 2 m3 20,00 20,48 409,60 
 

3 Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα 
 

ΝΑΥΔΡ 4.13 ΥΔΡ 6082.1 3 m3 20,00 20,83 416,60 
 

4 Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 
 

ΝΑΟΙΚ 20.10 ΟΙΚ 2162 4 m3 1.400,00 4,73 6.622,00 
 

5 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους 
 

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 ΝΟΔΟ 3211Β 5 m3 120,00 16,25 1.950,00 
 

 
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 17.699,35 17.699,35 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.01.03 
 

ΟΙΚ 3213 6 m3 72,00 84,00 6.048,00 
 

2 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.01.04 
 

ΟΙΚ 3214 7 m3 40,00 90,00 3.600,00 
 

3 Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 
 

ΝΑΟΙΚ 
32.01.05 
 

ΟΙΚ 3215 8 m3 405,00 95,00 38.475,00 
 

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, κατηγορίας 
B500C. 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.02 
 

ΟΙΚ 3873 9 kg 22.640,00 1,07 24.224,80 
 

5 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά 
πλέγματα B500C 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 
 

ΟΙΚ 3873 10 kg 1.900,00 1,01 1.919,00 
 

6 Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών 
 

ΝΑΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ 3816 11 m2 1.100,00 15,70 17.270,00 
 

7 Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων 
 

ΝΑΟΙΚ 38.13 ΟΙΚ 3841 12 m2 915,00 20,25 18.528,75 
 

8 Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 
 

ΝΑΟΙΚ 38.45 ΟΙΚ 3873 13 m2 1.800,00 2,20 3.960,00 
 

9 Περίφραξη με πλέγμα  ύψους 
2,00 μ 
 

ΝΑΟΔΟ 
Ν\Ε05.6 
 

ΥΔΡ 6812 14 ΜΜ 70,00 30,00 2.100,00 
 

 
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 116.125,55 116.125,55 

  

  

            
Σε μεταφορά  133.824,90 

 Σελίδα 1 από 2   



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΑ Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Άθροισμα  133.824,90 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 24.088,48 

Άθροισμα  157.913,38 

Απρόβλεπτα 15,00% 23.687,01 

Άθροισμα 
 

181.600,39 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 3.883,48 

Άθροισμα  185.483,87 

ΦΠΑ 24,00% 44.516,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  230.000,00 
            

   

Ο μελετητής 

 
 
 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

 

    
 

     

 ΤΣΤΤΣΘ  

ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

        



            

 Σελίδα 2 από 2 
. 



ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛ:7/2022 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 
Σελίδα 1 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 2 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 3 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 4 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 5 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 6 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 7 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 8 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 9 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 10 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 11 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 12 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 13 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 14 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 15 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 16 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 17 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

  

Σελίδα 18 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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 0,30m, 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 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" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
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 : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 1 (<5km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      1 x 0,23 =    0,23 
Συνολικό κόστος άρθρου 4,73 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,73 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, 
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 
και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
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 : 20,25 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 1 (<5km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      1 x 0,23 =    0,23 
Συνολικό κόστος άρθρου 20,48 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,48 

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και 
στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους 

Σελίδα 19 από 27   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων 
κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση 
αναλυτική επιμέτρηση. 

ΕΥΡΩ : 20,60 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 1 (<5km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      1 x 0,23 =    0,23 
Συνολικό κόστος άρθρου 20,83 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,83 

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 1 (<5km), 
με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      1 x 0,23 =    0,23 
Συνολικό κόστος άρθρου 4,73 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,73 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση 
κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, 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. 
 
 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 
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ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25(>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 
Συνολικό κόστος άρθρου 16,25 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,25 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
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Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με 
 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 
 
 
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας 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 συντασσονται 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. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 
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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 προβλέπετει 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 . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, 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 συντασσονται 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. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
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16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 προβλέπετει 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 . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 
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) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με 
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση 
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη 
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η 
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου. 
 
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη 
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων". 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 13 
    

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 14 
    

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.6 Περίφραξη με πλέγμα  ύψους 2,00 μ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 

Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τα Π.Κ.Ε., από γαλβανισμένο 
πλέγμα (ανοιγμα βροχιδας 5Χ5 πάχους Φ3), το οποίο στερεώνεται σε γαλβανισμένα γωνιακά ελάσματα L 
(40.4.40)   με τοποθέτηση των στύλων το πολύ κάθε 2,00 μ. σε υφιστάμενο τοιχείο 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, του πλέγματος, των πασσάλων και λοιπών υλικών, η δαπάνη 
προσέγγισης,  τοποθέτησης και στερέωσης όλων των υλικών  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και 
εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω αλλά που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 
περαίωση της κατασκευής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη των φθορών, των 
απομειώσεων, των αντηρίδων και των γωνιαίων πασσάλων σύμφωνα με τα σχέδια για την έντεχνη 
κατασκευή της περίφραξης 
 
 
Περίφραξη  με πλέγμα ύψους 2,00 μ 
Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

τριάντα 

   

Ο μελετητής 
 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

 

         

    

ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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ΔΗΜΟΣ  ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ                                          

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              

ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

230.000,00 €

              

Θα κατασκευαστούν οι παρακάτω διατομές τοιχείων

Εδ5 = 2,00 μ2

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Τοιχεία

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,40*1,60 = 16,00 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,70*1,90 = 100,13 μ3

ΕΡΓΟ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ   Π Ρ Ο Μ Ε T Ρ Η Σ Η  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΝΑΟΙΚ 20.05.01 - Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη (Α.Τ. 1)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,70*1,90 = 37,15 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*2,20*2,50 = 462,00 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,30*1,30 = 32,11 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*2,20*2,50 = 236,50 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,70*1,90 = 103,36 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,30*1,30 = 40,56 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,30*1,30 = 20,28 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,70*1,90 = 164,73 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00*0,50 = 105,00 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00*2,00 = 420,00 μ3

Οστεοφυλάκιο - Τοιχεία

16,70*2,00*0,50 = 16,70 μ3

Σύνολο  1.754,52 μ3

στον προϋπολογισμό 1.755,00 μ3

Σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του έργου 20,00 μ3

Σύνολο  20,00 μ3

στον προϋπολογισμό 20,00 μ3

Σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του έργου 20,00 μ3

Σύνολο  20,00 μ3

στον προϋπολογισμό 20,00 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,40*1,60 - 10,00*0,53 - 10,00*0,20*1,30 = 14,50 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,70*1,90 - 31,00*0,68 - 31,00*0,20*1,60 = 69,13 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,70*1,90 - 11,50*0,68 - 11,50*0,20*1,60 = 25,65 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*2,20*2,50 - 84,00*0,95 - 84,00*0,20*2,20 = 345,24 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,30*1,30 - 19,00*0,44 - 19,00*0,20*1,00 = 19,95 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*2,20*2,50 - 43,00*0,95 - 43,00*0,20*2,20 = 176,73 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,70*1,90 - 32,00*0,68 - 32,00*0,20*1,60 = 71,36 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,30*1,30 - 24,00*0,44 - 24,00*0,20*1,00 = 25,20 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,30*1,30 - 12,00*0,44 - 12,00*0,20*1,00 = 12,60 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,70*1,90 - 51,00*0,68 - 51,00*0,20*1,60 = 113,73 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00*0,50 = 105,00 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00*2,00 = 420,00 μ3

Σύνολο  1.399,09 μ3

στον προϋπολογισμό 1.400,00 μ3

3. ΝΑΥΔΡ 4.13 - Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (Α.Τ. 3)

4. ΝΑΟΙΚ 20.10 - Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (Α.Τ. 4)

2. ΝΑΟΙΚ 20.04.01- Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-

ημιβραχώδη (Α.Τ. 2)



Πέδιλο Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,40*0,10 = 1,40 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,70*0,10 = 5,27 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,70*0,10 = 1,96 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*2,20*0,10 = 18,48 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,30*0,10 = 2,47 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*2,20*0,10 = 9,46 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,70*0,10 = 5,44 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,30*0,10 = 3,12 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,30*0,10 = 1,56 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,70*0,10 = 8,67 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*2,50*0,10 = 17,50 μ3

Διάδρομοι κατά μήκος στην στέψη των τοιχείων

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,20*0,10 = 1,20 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,20*0,10 = 3,72 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,20*0,10 = 1,38 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*1,20*0,10 = 10,08 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,20*0,10 = 2,28 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*1,20*0,10 = 5,16 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,20*0,10 = 3,84 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,20*0,10 = 2,88 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,20*0,10 = 1,44 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,20*0,10 = 6,12 μ3

Οστεοφυλάκιο - Τοιχεία

16,70*2,00*0,10 = 3,34 μ3

Σύνολο  116,77 μ3

στον προϋπολογισμό 120,00 μ3

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,10*0,10 = 1,10 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,40*0,10 = 4,34 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,40*0,10 = 1,61 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*1,90*0,10 = 15,96 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,00*0,10 = 1,90 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*1,90*0,10 = 8,17 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,40*0,10 = 4,48 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,00*0,10 = 2,40 μ3

1. ΝΑΟΙΚ 32.01.03 - Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Α.Τ. 6)

5. ΝΑΟΔΟ Γ02.1 - Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Α.Τ. 5)



ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,00*0,10 = 1,20 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,40*0,10 = 7,14 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*2,90*0,10 = 20,30 μ3

Οστεοφυλάκιο 

16,70*2,00*0,10 = 3,34 μ3

Σύνολο  71,94 μ3

στον προϋπολογισμό
72,00

μ3

Διάδρομοι κατά μήκος στην στέψη των τοιχείων

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,20*0,10 = 1,20 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,20*0,10 = 3,72 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,20*0,10 = 1,38 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*1,20*0,10 = 10,08 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,20*0,10 = 2,28 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*1,20*0,10 = 5,16 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,20*0,10 = 3,84 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,20*0,10 = 2,88 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,20*0,10 = 1,44 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,20*0,10 = 6,12 μ3

Σύνολο  38,10 μ3

στον προϋπολογισμό
40,00

μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*0,53 = 5,30 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*0,68 = 21,08 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*0,68 = 7,82 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*0,95 = 79,80 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*0,44 = 8,36 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*0,95 = 40,85 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*0,68 = 21,76 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*0,44 = 10,56 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*0,44 = 5,28 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*0,68 = 34,68 μ3

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*2,00 = 140,00 μ3

Οστεοφυλάκιο - Τοιχεία (30 στήλες των 5 θέσεων)

Πέδιλο :  16,70*1,45*0,40 = 9,69 μ3

Κορμός:  16,70*2,20*0,20 = 7,35 μ3

Πλάκες:  16,70*(1,00*0,15*2+0,45*0,10*4) = 8,02 μ3

Κατακόρυφα διαχωριστικά: (2*5*0,30*0,10+29*5*0,30*0,10) 4,65 μ3

2. ΝΑΟΙΚ 32.01.04 - Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Α.Τ. 7)

3. ΝΑΟΙΚ 32.01.05 - Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (Α.Τ. 8)



Σύνολο  405,19 μ3

στον προϋπολογισμό 405,00 μ3

Συνολική ποσότητα τοιχείων C20/25 : 405,19 * 50,00 kg/m3 20.259,50 kg

Οστεοφυλάκιο: (9,69+7,35+8,02+4,65) * 80,00 kg/m3 2.376,80 kg

Σύνολο  22.636,30 kg

στον προϋπολογισμό 22.640,00 kg

Πέδιλο Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,10 *2,20 kg/m2 = 24,20 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,40 *2,20 kg/m2 = 95,48 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,40 *2,20 kg/m2 =  35,42 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*1,90 *2,20 kg/m2 = 351,12 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,00 *2,20 kg/m2 = 41,80 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*1,90 *2,20 kg/m2 = 179,74 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,40 *2,20 kg/m2 =  98,56 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,00 *2,20 kg/m2 =  52,80 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,00 *2,20 kg/m2 = 26,40 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,40 *2,20 kg/m2 = 157,08 kg

Διάδρομοι κατά μήκος στην στέψη των τοιχείων

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,20*2,20 kg/m2 = 26,40 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,20*2,20 kg/m2= 81,84 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,20*2,20 kg/m2 = 30,36 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*1,20*2,20 kg/m2 = 221,76 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,20*2,20 kg/m2 = 50,16 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*1,20*2,20 kg/m2 = 113,52 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,20*2,20 kg/m2 = 84,48 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,20*2,20 kg/m2 = 63,36 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,20*2,20 kg/m2 = 31,68 kg

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,20*2,20 kg/m2 = 134,64 kg

Σύνολο  1.900,80 kg

στον προϋπολογισμό 1.900,00 kg

Πέδιλο Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*0,30*2 = 6,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*0,30*2 = 18,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*0,30*2 = 6,90 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*0,30*2 = 50,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*0,30*2 = 11,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*0,30*2 = 25,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*0,30*2 = 19,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*0,30*2 = 14,40 μ2

4. ΝΑΟΙΚ 38.20.02 - Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. (Α.Τ. 9)

5. ΝΑΟΙΚ 38.20.03 - Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C (Α.Τ. 10)

6. ΝΑΟΙΚ 38.03 - Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (Α.Τ. 11)



ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*0,30*2 = 7,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*0,30*2 = 30,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*0,50*2 = 70,00 μ2

Πλάτη Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,30 = 13,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,60 = 49,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,60 = 18,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*2,20 = 184,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,00 = 19,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*2,20 = 94,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,60 = 51,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,00 = 24,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,00 = 12,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,60 = 81,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00 = 210,00 μ2

Διάδρομοι κατά μήκος στην στέψη των τοιχείων

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*0,10*2 = 2,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*0,10*2 = 6,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*0,10*2 = 2,30 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*0,10*2 = 16,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*0,10*2 = 3,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*0,10*2 = 8,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*0,10*2 = 6,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*0,10*2 = 4,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*0,10*2 = 2,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*0,10*2 = 10,20 μ2

Οστεοφυλάκιο 

Πέδιλο : 16,70*0,40*2+1,45*0,40*2 = 14,52 μ2

Σύνολο  1.096,72 μ2

στον προϋπολογισμό 1.100,00 μ2

Όψη Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,30 = 13,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,60 = 49,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,60 = 18,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*2,20 = 184,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,00 = 19,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*2,20 = 94,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,60 = 51,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,00 = 24,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,00 = 12,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,60 = 81,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00 = 210,00 μ2

Οστεοφυλάκιο 

7. ΝΑΟΙΚ 38.13 - Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  (Α.Τ. 12)



Πέδιλο : 16,70*0,40*2+1,45*0,40*2 = 14,52 μ2

Κατακόρυφα 1 : 16,70*2,20*2 - (150 θέσεις * 0,45*0,30) = 53,23 μ2

Κατακόρυφα 2 : 2,20*0,20*2+,45*0,15*0,45*0,10*4+1,00*0,15 = 1,04 μ2

Πλάκες : 16,70*0,45*4+16,70*1,00 = 46,76 μ2

Διαχωριστικά : 150 θέσεις *0,45*0,30*2 = 40,50 μ2

Σύνολο  914,25 μ2

στον προϋπολογισμό 915,00 μ2

Πέδιλο Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*0,30*2 = 6,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*0,30*2 = 18,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*0,30*2 = 6,90 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*0,30*2 = 50,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*0,30*2 = 11,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*0,30*2 = 25,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*0,30*2 = 19,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*0,30*2 = 14,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*0,30*2 = 7,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*0,30*2 = 30,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*0,50*2 = 70,00 μ2

Πλάτη Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,30 = 13,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,60 = 49,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,60 = 18,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*2,20 = 184,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,00 = 19,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*2,20 = 94,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,60 = 51,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,00 = 24,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,00 = 12,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,60 = 81,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00 = 210,00 μ2

Όψη Τοιχείου

ΔΙΑΤΟΜΗ 2: 10,00*1,30 = 13,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 31,00*1,60 = 49,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 11,50*1,60 = 18,40 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 84,00*2,20 = 184,80 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 19,00*1,00 = 19,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 4: 43,00*2,20 = 94,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 32,00*1,60 = 51,20 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 24,00*1,00 = 24,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 1: 12,00*1,00 = 12,00 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 3: 51,00*1,60 = 81,60 μ2

ΔΙΑΤΟΜΗ 5: 70,00*3,00 = 210,00 μ2

Οστεοφυλάκιο 

Πέδιλο : 16,70*0,40*2+1,45*0,40*2 = 14,52 μ2

Σύνολο  1.791,42 μ2

στον προϋπολογισμό 1.800,00 μ2

8. ΝΑΟΙΚ 38.45 - Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων  (Α.Τ. 13)



Σύνολο  70,00 μμ

στον προϋπολογισμό 70,00 μμ

Κάτω Νευροκόπι    6/10/2022

                                                                  

Ο συντάξας

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η περίφραξη θα τοποθετηθεί κατά μήκος του τοιχείου με διατομή Νο 5 - 70μμ

9. ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.6 - Περίφραξη με πλέγμα ύψους 2μ. (Α.Τ. 14)



ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛ:7/22 

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
        

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 

1 ΝΑΟΙΚ 20.05.01 m3 1.755,00 

2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 
ημιβραχώδη 
 

2 ΝΑΟΙΚ 20.04.01 m3 20,00 

3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 3 ΝΑΥΔΡ 4.13 m3 20,00 

4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 4 ΝΑΟΙΚ 20.10 m3 1.400,00 

5 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 5 ΝΑΟΔΟ Γ02.1 m3 120,00 

 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

6 ΝΑΟΙΚ 32.01.03 m3 72,00 

2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

7 ΝΑΟΙΚ 32.01.04 m3 40,00 

3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 

8 ΝΑΟΙΚ 32.01.05 m3 405,00 

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 9 ΝΑΟΙΚ 38.20.02 kg 22.640,00 

5 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 10 ΝΑΟΙΚ 38.20.03 kg 1.900,00 

6 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 11 ΝΑΟΙΚ 38.03 m2 1.100,00 

7 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 12 ΝΑΟΙΚ 38.13 m2 915,00 

8 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 13 ΝΑΟΙΚ 38.45 m2 1.800,00 

9 Περίφραξη με πλέγμα  ύψους 2,00 μ 14 ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.6 ΜΜ 70,00 
          

   

Ο μελετητής 
 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

 

  
      

  

ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

       

Σελίδα 1 από 1 
. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
Περιφερειακή Ενότητα       Δράμας   
ΟΤΑ : Δήμος Κάτω   Νευροκοπίου 
  
 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  7/2022 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 230.000,00 € 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΚΑ: 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς 

συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών 

τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο που θα 

αναδειχθεί για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 230.000,00 € από το οποίο 160.780,78  € 

αποτελούν την αξία του έργου συμπεριλαμβανομένου και του εργολαβικού οφέλους ενώ 

το ποσό των 24.117,12 € είναι για απρόβλεπτα, 585.97€ για αναθεώρηση και το ποσό των 

44.516,13 € για ΦΠΑ. Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή. 

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στον 

κύριο του έργου (και στην επιβλέπουσα υπηρεσία) την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής (άρθρο 135 Ν. 4412/16 και όπως κάθε φορά ισχύει). Με 

δήλωση του ο ανάδοχος του έργου διορίζει και τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας 

συγχρόνως με την δήλωση διορισμού και έγγραφο αποδοχής του διορισμού από τον 

αντίκλητο. Προς αυτόν κοινοποιούνται τα έγγραφα της υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή αντικλήτου 

ή τυχόν πληρεξούσιου, καθώς και κάθε μεταβολή της Δ/νσης του ή του αναδόχου κατά την 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Δήμο Δράμας. 

 

Άρθρο 2ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

 

Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμοί και ειδικές 

διατάξεις καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό τεύχος 

του παρόντος Διαγωνισμού: 

1. Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα 

(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 

Δημόσια έργα.” και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012. 

2. Το Τεύχος Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών των τευχών δημοπράτηση 

του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012. 

3. Τα συμβατικά στοιχεία (τεύχη, σχέδια κ.λ.π.). 
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4. Η υπ' αρ. 6690/ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ (σε εφαρμογή των 

διατάξεων του Π.Δ. 334/94) 

5. Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / 

δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από τους προαναφερθέντες κανονισμούς και 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, καθώς και τα άρθρα της Τ.Σ.Υ., θα 

εφαρμόζονται: 

Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) 

ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD)",σύμφωνα με τους 

κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ,ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 

ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

τ β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές ,με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες ΕΤΕ χορηγούνται από τον οργανισμό 

που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος – μέλος. 

γ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 

(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

6. Το τεύχος διαμορφώσεως διατομών Ελληνικών οδών με αριθμό103/ΙΕ 60-62, 

καθώς και το τεύχος διαμορφώσεως ελιγμών οδών με αριθμό 104/ΙΕ 64. 

7. Οι όροι για την εκτέλεση εδαφοτεχνικών ερευνών, έκδοσης 1966 της τ. Δ/νσης Δ2 

του ΥΠ.Δ.Ε. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

8. Οι ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές με την οριζόντια σήμανση των οδών. 

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) ,σε 

συνδυασμό με τις ΠΤΠ Σ-307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890Β΄/21-8-75) για τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της διαγράμμισης, την Οδηγία τρόπου διαγράμμισης (ΚΕΔΕ 1982), την 

Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (μάτια γάτας) των οδών (Δ3/1990), την 

Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και τις 

προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β΄/23-2- 79).Ειδικά για τη σήμανση 

εκτελουμένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων» 

(ΦΕΚ 946Β΄/09-07-2003). 

9. Οι ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές με την κατακόρυφη σήμανση των οδών. 

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) , σε συνδυασμό με τις ΠΤΠ Σ-

301, Σ- 302, Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β΄/74) για τις πινακίδες σήμανσης ,την 

οδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ (ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέματα σήμανσης που δεν 

καλύπτονται από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 

953 Β΄/24-10-97) για την επιλογή αντανακλαστικών μεμβρανών, κατά περίπτωση, και τον 
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καθορισμό των χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας),τις ΠΤΠ 

Σ-310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β΄/ 31-12-86) για τις χρωματικές συντεταγμένες και τα 

χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών μεμβρανών τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-75 και Σ-

302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά με 

την ποιότητα του αλουμινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β΄/28-1-76), την ΠΤΠ για τους 

μεταλλικούς στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β΄/13-10-80), όπως 

συμπληρώθηκε με τη διάταξη ΒΜ5/0/40229/27-10-80,την ΒΜ5/0/40124/30-9-80 απόφαση 

ΥΠΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή των στύλων, τις Τεχνικές Οδηγίες ΒΣ4γ/0/8/127-Ω/28-8-85 

για τους χιλιομετρικούς δείκτες υψηλής αντανακλαστικότητας, την Δ3γ/0/147-Ω/13-2-91 

"Προσωρινή Προδιαγραφή οριοδεικτών από πολυμερές υλικό" του ΥΠΠΕΧΩΔΕ, την Τεχνική 

Προδιαγραφή ΔΚ8 (ΕΗ 3/0/107/22-1-86) για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες, το 

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ για τη μετατροπή του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς 

χαρακτήρες για τις πληροφοριακές πινακίδες τοπωνυμίων (που τροποποιεί τις σχετικές 

ΠΤΠ), την Τεχνική Περιγραφή φωτεινών πινακίδων (Δ3γ/0δ/15/11-Ω/28-2-91) και τη 

νομοθεσία περί διαφημιστικών και παρεμφερών πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον 

Ν.2696/99 και τα σχετικά με αυτόν Διατάγματα. 

10. Η εγκύκλιος 27/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/369/15-10-2012, και το άρθρο 47 της παρούσας. 

11. Ο Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.. 

Δ14/19164/28.3.97 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση της με αρ. 

Δ14/50504/12.4.2002 κοινής απόφασης των υπουργών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

537/Β/1.5.2002). 

12. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο 

Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000), που εγκρίθηκε με την Δ17α/116/4/Φ.Ν.429/18.10.2000 (ΦΕΚ 

1329Β΄/6.11/2000) απόφαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύει σήμερα. 

13. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός-Έκδοση 2000 (ΕΑΚ 2000), που εγκρίθηκε με 

την Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (ΦΕΚ 2184Β΄/20.12.1999) απόφαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ, όπως 

ισχύει σήμερα. 

14. Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβος (ΚΤΧ 2008) Οπλισμού Σκυροδέματος, που 

εγκρίθηκε με την Δ14/92330/01.07.2008 (ΦΕΚ 1416Β΄/17.7.2008 και ΦΕΚ 2113Β΄/ 

13.10.2008 ) Απόφαση ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, όπως ισχύει σήμερα. 

15. Ο Ελληνικός Κανονισμός για την μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα 2000 

( ΦΕΚ 1329/Β/6-11-2000). 

16. Ο Γενικός Οικοδομικός, ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και τα διατάγματα δόμησης 

εκτός και εντός σχεδίου. 

17. Οι κανονισμοί εγκαταστάσεων και θερμομονώσεως κτιρίων. 

18. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

19. Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Υπηρεσία, γειτνίαση με αγωγούς και 

κολώνες της Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) 

20. Η εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισμού Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων 

Έργων κλπ. 
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21. Ο Ευρωκώδικας 3 για τη μελέτη και κατασκευή δομικών έργων από χάλυβα, 

σύμφωνα με την αρ. Δ11β/031/9-5-1996( ΦΕΚ 383 Β΄/24-5-1996) απόφαση ΥΠΠΕΧΩΔΕ. 

22. Η ΔΙΠΑΔ /οικ /889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16 Β΄/14-1-2003). 

23. Ο Νόμος 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος"(ΦΕΚ 160Α΄/16-10-86), 

όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ 91Α΄/25-4-

2002),οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του , καθώς και οι 

σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος εγκύκλιοι κλπ. του ΥΠΕΧΩΔΕ (Εγκ. Α213/5-12-

75 κλπ.). 

24. Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 

άλλες σχετικές διατάξεις» 

25. Ν. 3193/03 (ΦΕΚ 266 Α/2003) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

26. Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308 Α/2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». 

27. Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α/2004) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των Δημοσίων 

Έργων και συναφείς διατάξεις» 

28. Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30A/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 

αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

29. Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279Α/2005) «Τροποποίηση του ν.3310/05 “ Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων”» 

30. Εγκύκλιος 38/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της 

Εγκυκλίου 37/1995 “περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων έργων “» (Οδηγός εκπόνησης 

μελετών Δημοσίων έργων). 

31. Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό 

Κτηματολόγιο, για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες 

διατάξεις» 

32. Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

33. Εγκύκλιος 20/2006 (Δ17γ/03/114/ΦΝ 443) ΥΠΕΧΩΔΕ «Τροποποιήσεις νομοθετικού 

πλαισίου έργων και μελετών» 

34. Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» 

35. Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

36. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)» 

37. Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
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38. Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

39. Εγκύκλιος 26/2012 «Δημοσίευση απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων 

σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα» 

40. Εγκύκλιος 27/2012 (ΦΕΚ 2221Β/2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 

Έργα» 

41. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τεύχος Β’). 

42. Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» 

43. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 

ιδίως του άρθρου 157 και του άρθρου 201. 

44. Ν.4254/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις) 

45. Κανονισμός (ΦΕΚ Β’ 1746/19-05-2017) «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων 

εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» 

46. Εγκύκλιος 4834/25-1-2013 Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαχείριση περίσσειας εκσκαφής υλικών». 

47. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί έως σήμερα 

48. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/2021) 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. 

Οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισμοί, Τεχνικές Προδιαγραφές και Ειδικές Διατάξεις, καθώς και 

Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Διαταγές και Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ που δεν αναφέρονται ρητώς 

προηγουμένως, αλλά άπτονται του αντικειμένου του υπόψη έργου. 

 

Άρθρο 3ο 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

1. Συμβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο ειδικό 

άρθρο της διακήρυξης και ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας, στην περίπτωση που 

εμφανίζεται ασυμφωνία όρων μεταξύ τους, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 

1 Το συμφωνητικό 

2 Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας 
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3 Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

4 Το τιμολόγιο Μελέτης 

5 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6 Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους , (Τ.Σ.Υ.) 

7 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

9 Οι Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 

καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με 

τους όρους Δημοπράτησης , όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία 

10 Το χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων , όπως τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία. 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

1. Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 

2. Οι Ευρωκώδικες 

3. Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) σύμφωνα με την την 

υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , 

Ανταγωνιστι- κότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα. 

4. Οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.S.Ο και οδηγίες μελετών και ποιότητας 

 Σε κάθε περίπτωση όμως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία και τεύχη, 

κατά την εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύμβαση κατασκευής του έργου όπως θα 

υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς την οποία θα είναι 

σύμφωνη. 

 

Άρθρο 4ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021), το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 

υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ. 

Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη -μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, 
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σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται 

από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακαταθήκη σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 

πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης 

 

Άρθρο 5ο 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Συνολική προθεσμία 

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στα τεύχη 

δημοπράτησης ορίζεται συνολικά προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

Τμηματικές και λοιπές προθεσμίες. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος : 

- να έχει συντάξει και υποβάλει στην υπηρεσία για έγκριση το « Χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου» μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις 

τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

-         εντός είκοσι ( 20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το 

«οργανόγραμμα του εργοταξίου» μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σύμβαση σύμφωνα με το 

άρθρο 145 του Ν. 4412/2016. 

- να τηρήσει αν υπάρχουν αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες και ενδεικτικές 

τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο χρονικός προγραμματισμός της εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί από το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, όπως αυτό θα εγκριθεί 

τελικά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. 

Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος θα γίνει μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα 

της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να 

υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και θα εγκριθεί ή θα 

τροποποιηθεί εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα υποβολής του 

στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 
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Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν ενεργήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το εν λόγω 

χρονοδιάγραμμα θεωρείται εγκριθέν αυτοδικαίως και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα 

κατασκευής του έργου. 

Η έναρξη των εργασιών από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 

30 ημερών από την έναρξη της συμβατικής προθεσμίας. Η μη τήρηση των ανωτέρω 

προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται επιβολή των διοικητικών και 

παρεπομένων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα 

αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν4412/2016. 

Το χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί προς έγκριση θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 

145 του Ν. 4412/2016 και θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναλύεται και θα 

δικαιολογείται πλήρως ο προτεινόμενος προγραμματισμός και από κατάλογο που θα 

περιλαμβάνει λεπτομερώς τον μηχανικό εξοπλισμό του Αναδόχου, που θα διατίθεται και 

θα διατηρείται σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα και θα 

παρουσιασθεί επίσης με την μορφή γραμμικού διαγράμματος Gantt. Επίσης, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο μπορεί να ζητηθεί η σύνταξη χρονοδιαγράμματος με τη μέθοδο της δικτυωτής 

ανάλυσης (Pert-CPM). 

Το χρονοδιάγραμμα θα αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας 

και θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, 

συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ενδιάμεσων εγκρίσεων που απαιτούνται, των 

παραγγελιών των διαφόρων εφοδίων και εξαρτημάτων, των διατυπώσεων τυχόν 

εκτελωνισμού αυτών κλπ. 

Άρθρο 6ο 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 

επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 148 του 

Ν.4412/2016. 

2. 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 τον νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 160 του Ν 4412/2016. 

Άρθρο 7ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος 

της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις προσωρινής ή 

οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 
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αποθήκευση υλικών, την ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, 

τους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, την 

διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που 

μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κλπ. 

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 

εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 

τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε 

συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. 

Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει με σκοπό να συμμορφωθεί, τα 

εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία του έργου, τα 

οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν την 

βάση της σύμβασης. 

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη 

συμμόρφωσή του προς την σύμβαση. 

Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τις εργασίες που θα 

εκτελούνται στην περιοχή του έργου από τον εργοδότη ή από άλλους πιθανούς εργολήπτες, 

ώστε να τις πάρει ο Ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί σε έλεγχο των 

υψομέτρων της μελέτης, σε πύκνωση τους ανά όσα μέτρα χρειάζεται ανάλογα με το 

έδαφος καθώς και ενδεχομένως σε πασσάλωση κάθε αυτοτελούς τμήματος πριν από την 

έναρξη των εργασιών του τμήματος αυτού – αν απαιτείται. Τις μηκοτομές που θα 

προκύψουν καθώς και τις διατομές του εδάφους ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις 

σχεδιάσει και να τις υποβάλει στον Επιβλέποντα του έργου για έγκριση ώστε να 

καθορισθούν τα ακριβή βάθη εκσκαφής και χωματισμοί. 

Μετά το πέρας των εκσκαφών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε νέα 

χωροστάθμηση, σχεδίαση και υποβολή στον Επιβλέποντα για έλεγχο των εκσκαφεισών 

διατομών. Βάσει του εγκριθέντος σχεδίου και των λοιπών συμβατικών τευχών (ιδίως του 

Τιμολογίου Μελέτης και των σχεδίων αυτής) θα γίνεται η πιστοποίηση των εκσκαφών 

λαμβανομένων πάντα υπόψη των διατάξεων του Ν.4412/16. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, 

των κάθε είδους αδειών-εγκρίσεων ή παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από την 

Νομοθεσία ή και που είναι απαραίτητες προυποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους 

εργασιών . 

Αν απαιτηθεί οποιαδήποτε συμπληρωματική μελέτη όπως στατική, γεωτεχνική, 

ηλεκτρομηχανολογική, αποχετεύσεων, κυκλοφοριακή και οποιαδήποτε συμπληρωματική 

μελέτη αυτή υποχρεούται να εκπονήσει χωρίς πρόσθετη αμοιβή ο Ανάδοχος 

Οι ως άνω μελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ 

696/74, Ν 4412/16, Ν 3010/02 κλπ.) από Ομάδα Μελετών ή/και Ερευνών, που θα διαθέτει 

τα προσόντα που ορίζονται στη Διακήρυξη, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και 

να τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των μελετών ή/και ερευνών 
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του έργου. Η υποβολή των μελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

για την αρμόδια έγκριση 

Οι προθεσμίες εκπόνησης και υποβολής των ανωτέρω μελετών ορίζονται στο πρόγραμμα 

κατασκευής / χρονοδιάγραμμα του έργου όπως αυτό θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του 

έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει μετά το πέρας των εργασιών τα σχέδια «ως 

κατασκευάσθη». Το κόστος της ανωτέρω εργασίας περιλαμβάνεται ανηγμένο στις τιμές 

μονάδος προσφοράς του. 

Άρθρο 8ο 

Αρτιότητα των κατασκευών - Μελέτη του έργου - Τροποποιήσεις Μελέτης 

Ο καθορισμός από τα στοιχεία της Μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

προδιαγραφών για την εκτέλεση των εργασιών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την 

υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων 

κατασκευών. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι 

από τα σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχειά της εργολαβίας ή από οδηγίες ή διαταγές 

της υπηρεσίας κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς 

τη κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνιση του όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του 

με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου. 

Ο ανάδοχος πριν την εφαρμογή της Μελέτης είναι υποχρεωμένος να επαληθεύσει όλα τα 

στη διάθεση του στοιχεία της Μελέτης και να εκτελέσει τυχόν συμπληρωματικές έρευνες 

κ.λπ. προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου, και σε 

περίπτωση ασυμφωνίας ή λάθους να ζητήσει έγκαιρα εγγράφως από τον εργοδότη την 

σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την 

έγγραφη εντολή του εργοδότη. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, 

αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του. 

 

Άρθρο 9ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/16. Πέρα 

από αυτά ο ανάδοχος υποχρεούται να: 

Φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση 

αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν απαιτούνται, την συμμόρφωση προς τις 

αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, του εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, 

κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών 

ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον 

Ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και με τις κατάλληλες εγκρίσεις 
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Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των υλικών που προσκομίζονται μέχρι 

να χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει 

ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να 

εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους νόμους που ισχύουν και 

τις διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνον αυτός για κάθε συνέπεια που 

θα προκύψει από την μη εφαρμογή τους. 

Ορισμένες εργασίες εκσκαφών κλπ. λόγω προστασίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής 

ωφέλειας και άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή με τα χέρια, 

αποκλεισμένης της χρήσης μηχανικών μέσων. Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών πρέπει 

ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα τοποθέτησης εμποδίων, προειδοποιητικών 

πινακίδων, φανών τη νύχτα, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους 

εργαζομένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις 

κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και τις παρακείμενες οικοδομές. 

Ο εργολάβος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως 

δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις, που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφ' 

όσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του έργου, κατά την κρίση του 

εργοδότη. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, 

θάμνων και καταστροφή φυτείας που θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, 

την εναπόθεση υλικών κ.λπ. 

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου να 

αποπερατωθούν γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιές στο έργο ιδίως 

όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

εργαστεί υποχρεωτικά Κυριακές και εορτές εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα υπηρεσία 

και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις αρμόδιες αρχές. 

Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία 

εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, με τον εντοπισμό σφαλμάτων της 

προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή 

είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόμενο τρίμηνο 

προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για 

το κόστος των εργασιών αυτών, προκειμένου η Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά 

με τη συνέχιση του έργου ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της 

σύμβασης. 

 

Διευκρινίζεται ότι, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και 

αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος αυτών, οι δε κάθε φύσεως έλεγχοι 

που θα γίνουν από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο της ευθύνης αυτής. Ο 

ανάδοχος είναι καθ' ολοκληρία υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίηση αυτών και γενικά εκτέλεση της εργασίας κατά τους 

όρους της παρούσης, των οικείων Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών εγκεκριμένων 

συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

Ο ανάδοχος εκτός από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ευθύνεται και για κάθε ζημία που 

γίνεται στον κύριο του έργου ή σε οποιοδήποτε τρίτον. 
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Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα 

οφείλεται στη μη λήψη απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και πλημμελή σήμανση των 

εκτελουμένων έργων, από τον ίδιο, τους υπεργολάβους του ή και του προσωπικού του. 

 

Άρθρο 10ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ- ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος κατά την σύνταξη του οργανογράμματος του εργοταξίου που προβλέπεται από 

το άρθρο 135 του Ν4412/2016, πρέπει να λάβει υπόψη του και τα παρακάτω: 

1. Είναι υποχρεωμένος να βρει και να διαθέσει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα, 

όργανα, εργαλεία, μεταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που προβλέπονται στο 

οργανόγραμμα του έργου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου όπως ορίζεται στο 

άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 

2. Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το ειδικευμένο 

προσωπικό που απαιτείται για την εμπρόθεσμη κατασκευή του υπόψη έργου καθώς και 

διπλωματούχο της απαιτούμενης για το έργο ειδικότητας μηχανικό αναγνωρισμένης σχολής 

ημεδαπής ή αλλοδαπής ως εκπρόσωπό του, ο οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω 

μηχανικός που θα διευθύνει τα έργα πρέπει να έχει την σχετική πείρα για την κατασκευή 

του έργου και κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016 . 

Ο ανωτέρω μηχανικός πρέπει να είναι συνέχεια στην διάθεση της επίβλεψης, όλες τις 

ημέρες και ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η Υπηρεσία δικαιούται να μην αποδεχθεί τον 

ανωτέρω μηχανικό εάν δεν έχει τις σχετικές προϋποθέσεις. Όλο το παραπάνω 

αναφερόμενο προσωπικό θα τυγχάνει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία δύναται 

κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισμό 

οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το 

απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται 

επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την 

στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι 

απαραίτητο 

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά 

περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο 

δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην 

Υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική 

συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για 

προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε 

ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστατικό προσωπικό του Αναδόχου. 
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Άρθρο 11ο  

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό 

Επίβλεψης του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον 

επιβλέποντα και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο ισχύει και για 

όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις εντολές της Υπηρεσίας, που 

δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε 

ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, 

Διατάξεις κλπ, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις 

του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας ΕΣΥ, της Τεχνικής 

Περιγραφής και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει Τεχνικό Σύμβουλο κατά την 

κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον Σύμβουλο στην άσκηση των 

καθηκόντων που θα του αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό του 

Συμβούλου. 

 

Άρθρο 12ο 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε 

ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης το οποίο γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση 

του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά 

υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του 

έργου κατά το άρθρο 65 του Ν. 4872/2021. 

Ο Ανάδοχος κατασκευής, είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία 

μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το Μητρώο του έργου. 

Το Μητρώο του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα τα παρακάτω: 

• Το ημερολόγιο του έργου. 

• Πλήρη σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις όπως τελικά εφαρμόσθηκαν 

και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για παράδειγμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 

όψεις, κατόψεις, τομές, λεπτομέρειες σε κατάλληλες κλίμακες των λοιπών έργων ή επί 

μέρους έργων, που θα αποδίδουν τη θέση, τη μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

τους, καθώς και τις συνθήκες λειτουργικότητας τους. Τα παραπάνω σχέδια θα πρέπει να 

υποβάλλονται και για τα κάθε είδους συναφή και συμπληρωματικά έργα. 
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• Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου με αντίγραφα όλων 

των αντίστοιχων πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί (Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου εξωτερικού, 

ΟΠΕ του έργου, άλλων εργαστηρίων, κλπ.) σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους 

Δημοπράτησης. Ειδικότερα θα περιλαμβάνονται και όλοι οι έλεγχοι λειτουργίας των 

δικτύων και Η/Μ εγκαταστάσεων. 

• ΣΑΥ – ΦΑΥ 

• Σύνολο αδειών που τυχόν εκδόθηκαν κατά τη Σύμβαση και την κείμενη Νομοθεσία: 

Π.χ. Δήμοι, Πολεοδομίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νομαρχία, Αστυνομία κλπ. 

Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου θεωρείται ουσιώδες ελάττωμα του έργου. 

Τέλος, το κάθε Π.Π.Α.Ε. που συνοδεύεται από τις επιμέρους επιμετρήσεις θα πρέπει να 

συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα σχέδια των κατασκευασμένων έργων. 

 

Άρθρο 13ο 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

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 : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), άρθρο 138 του 

Ν4412/2016. 

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 (άρθρο 138 του Ν4412/2016). 

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 : 

ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, 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 138 του Ν4412/2016). 

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(αρ.111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42- 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). 
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3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2,ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα : 

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 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 

γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα ο ποία αποτελούν τμήμα 

της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το άρθρο 138 άρθρο 

138 του Ν4412/2016. 

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 

(άρθρο 138/2016). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 

παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (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. 

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και 

στις ΥΑ:ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι 

οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3παρ.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 :Π.Δ.305/96 

(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
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δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του αναδόχου 

θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 

αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 

(ΦΕΚ 249/Α/25 11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα 

του Σ.ΕΠ.Ε. 3.Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την 

οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : 170 και 172 άρθρα του Ν4412/2016. 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 

Έργου και τοσυνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ 

περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

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 (αρ.8 παρ.1 και αρ.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 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 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 (αρ.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 (αρ.43 παρ. 1 α 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 

(αρ.14 παρ.1 και αρ.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 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 

κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
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προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 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 (αρ.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 (αρ.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 (αρ.43 

παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.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 (αρ.3 παρ.14) σε 

συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, 

σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου 

και της Δ/νουσας 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 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 

8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται 

με το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. 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. 

 

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών 

στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
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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 (αρ.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 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, 

τμήμα II, 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 κ ινδύνους τ 

ων εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.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 & επικίνδυνων εκρήξεων ή 

αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : 

ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 

(αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 

εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 

κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. 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 : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-

18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, 

Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

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 Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 

Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του 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 » 
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- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) 

και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 

οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. 

αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

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 τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων 

φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και 

αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

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 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) 

και 

αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. 

αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.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: ΠΔ397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), 

ΠΔ 82/10. 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 

304/00 (αρ.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 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. 

αυτού: ΠΔ 

89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV 

μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 

(αρ. 34, 35). 

 

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 

παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

Άδεια κυκλοφορίας 

Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
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Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 

τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

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 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( 

αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

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 : 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρθρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρθρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 

2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

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

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρθρ.8-

ασφάλεια 

και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, 

Ν.2168/93, ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η 

τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρθρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 

 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.34-44), Ν.1430/84 (αρθρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, 

ΠΔ 
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396/94 (αρθρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρθρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α 

παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρθρ.15), ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568

 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

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

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρθρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρθρ.9 παρ.4 

παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρθρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

 

 

Άρθρο 14ο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

 

Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερωθεί 

σχετικά με τα στοιχεία των αγωγών ή γραμμών όλων των Οργανισμών ή Επιχειρήσεων 

Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) που διέρχονται από την περιοχή του έργου και να κάνει γνωστό 

στην Υπηρεσία κάθε πρόβλημα που προκύπτει σχετικά. Η έρευνα των υπογείων εμποδίων 

θα συμπληρώνεται και με δοκιμαστικές τομές, η αμοιβή των οποίων περιλαμβάνεται στην 

τιμή του άρθρου των εκσκαφών και δεν θα πληρωθούν ιδιαίτερα. 

Κάθε βλάβη που προξενείται σε έργα τρίτων με υπαιτιότητα του Αναδόχου, βαρύνει εξ 

ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς αυτόν. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των 

ορυγμάτων, όπου υφίστανται και άλλοι αγωγοί Ο.Κ.Ω., ώστε να αποφευχθεί τυχόν 

υποχώρηση του εδάφους κάτω από αυτούς και η εξ αυτής θραύση ή υπερβολική 

παραμόρφωση αυτών. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς είτε κατά την εκσκαφή είτε από 

κακή εκτέλεση της υποστήριξης του αγωγού είτε εξαιτίας υποχωρήσεως της επιχώσεως 

κατά τη διάρκεια των εργασιών ή μετά το πέρας τους, βαρύνει τον Ανάδοχο. Στην 

περίπτωση αυτή η απαιτούμενη επισκευή θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο 

αγωγός με χρέωση του Αναδόχου, στον οποίο συγχρόνως θα καταλογίζονται όλες οι τυχόν 

αποζημιώσεις προς τρίτους λόγω ζημιών τους από την παραπάνω αιτία. 

Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών κάθε επέμβαση σε αγωγούς, καλώδια 

εγκαταστάσεις κλπ άλλων Ο.Κ.Ω. χωρίς έγγραφη εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας. Στην 

περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών κοινής ωφελείας είναι τέτοια ώστε να 

απαιτηθεί μόνιμη μετάθεσή τους, οι εργασίες θα εκτελούνται με δαπάνες του κυρίου του 

έργου από τον Ο.Κ.Ω. στον οποίο ανήκει. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

καμία αποζημίωση εξαιτίας τυχόν προσθέτων δυσχερειών ή καθυστερήσεως ή άλλης αιτίας 

που θα δημιουργηθούν από την ανάγκη μεταθέσεως των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, 

γιατί έχει την υποχρέωση να πάρει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να 

εκτιμήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις τις οποίες θα του επιφέρει η 

μετάθεση αυτών. 
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Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις αγωγών ο Ανάδοχος δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα 

γιατί η αμοιβή του περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές μονάδος του τιμολογίου, 

ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες. Ο Εργοδότης μπορεί να αναθέτει στον Ανάδοχο, 

εφόσον κρίνει σκόπιμο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την εκτέλεση έργων 

μόνιμης μετατοπίσεως αγωγών και δικτύων και ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση 

αυτών με τις συμβατικές τιμές μονάδος. Εάν οι μετατοπίσεις των αγωγών Ο.Κ.Ω. 

επηρεάζουν υπερβολικά και δυσανάλογα το πρόγραμμα κατασκευής των έργων ως προς 

την εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης, τότε ο Ανάδοχος δικαιούται ανάλογη παράταση 

προθεσμίας, αλλά όχι αποζημίωση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο για την ασφάλεια του προσωπικού του ή τρίτων 

από τη διατήρηση ανοιχτών αγωγών Ο.Κ.Ω. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και 

είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί από το λόγο αυτό. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει κάθε εύλογη διευκόλυνση προς άλλους εργολήπτες ή 

εργατικό προσωπικό που χρησιμοποιείται από τον Εργοδότη ή άλλους Ο.Κ.Ω., εφόσον 

αυτοί εκτελούν εργασίες στην περιοχή του έργου. Στην περίπτωση που εκτιμηθεί ότι αυτό 

θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση της εργολαβίας ή ότι υπάρχει 

κίνδυνος για την ασφάλεια του εκτελούμενου έργου, θα πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως η 

επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Άρθρο 15ο 

ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ 

 

Η πρόσβαση στις εκάστοτε θέσεις των επί μέρους εργασιών για τη μεταφορά και 

προσκόμιση των απαιτούμενων υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων κλπ, καθώς και στις 

διάφορες πηγές από όπου θα γίνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών ή πρώτων 

υλών, θα πραγματοποιείται είτε μέσω των υφιστάμενων οδικών αρτηριών, είτε μέσω νέων 

οδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για τον σκοπό αυτόν, με αποκλειστική δαπάνη του 

Αναδόχου. 

Όταν για τους ανωτέρω σκοπούς ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί Δημόσιες οδικές αρτηρίες 

(Εθνικές, επαρχιακές, Δημοτικές, κλπ) ή και τα καταστρώματα αναχωμάτων που έχουν 

κατασκευαστεί από άλλους φορείς, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των 

εργασιών να προβαίνει στην απαραίτητη και αναγκαία συντήρηση αυτών, με αποκλειστικά 

δική του δαπάνη και ευθύνη. Ιδιαίτερα ευθύνεται για κάθε φθορά ή ζημία που ενδέχεται 

να προκληθεί είτε στα οδοστρώματα των οδών είτε στα κάθε είδους τεχνικά έργα αυτών 

και οφείλει να τις επιδιορθώσει με δική του δαπάνη και χωρίς καθυστέρηση. Όταν 

πρόκειται για αμμοχαλικόστρωτους, σκυρόστρωτους ή χωρίς οδόστρωμα δρόμους, οι κάθε 

είδους συνήθεις καταστροφές ή φθορές του καταστρώματος που θα οφείλονται στην εν 

γένει κυκλοφορία θα επισκευάζονται στα πλαίσια των ανωτέρω υποχρεώσεων του 

Αναδόχου, με χρήση υλικού οδοστρωσίας ομοίου με το υφιστάμενο. 

 

Ο Ανάδοχος δεν θα παρακωλύει σε καμία περίπτωση, έστω και παροδικώς, την κυκλοφορία 

στις ανωτέρω Δημόσιες οδούς, λόγω καταλήψεως τμήματος αυτών από τα μεταφορικά 

οχήματα που χρησιμοποιεί ή από την εναπόθεση επί του καταστρώματος αυτών κάθε 
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είδους υλικών, εφοδίων, εργαλείων ή μηχανημάτων. Επίσης θα πρέπει να μεριμνά ώστε να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση των κατοίκων προς τις οικίες και τις άλλες ιδιοκτησίες τους. 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διανοιγμένες οδοί προσπέλασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί στη διάνοιξη, διαμόρφωση και συντήρησή τους, καθώς και στην 

κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων με δική του ευθύνη και δαπάνη, αφού 

προηγουμένως εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Όλες οι 

δαπάνες κατασκευής των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψεως αδρανών υλικών, 

λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων ή προς τους χώρους εναποθέσεως των ακαταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφής καθώς και προς τα εργοτάξια και τις θέσεις εναποθέσεως των υλικών 

και εφοδίων του έργου, δεν πληρώνονται ή αποζημιώνονται ιδιαίτερα, επειδή 

περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος προσφοράς των κονδυλίων του Τιμολογίου και ως εκ 

τούτου έχουν ληφθεί υπ’ όψη του Αναδόχου κατά την υποβολή της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 16ο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΠ 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον Εργοδότη τις πηγές όλων των 

υλικών που θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Πριν από τη χρήση ή την 

ενσωμάτωση κάποιου υλικού, θα πρέπει να υποβάλλεται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία 

δείγμα για έγκριση. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκρισή της και να αξιώσει την απομάκρυνσή τους από το έργο. 

Η έγκριση της Υπηρεσίας πάντως για την τοποθέτηση κάποιου υλικού, δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την ευθύνη του για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου ή 

τμήματος αυτού. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα μπορεί να υπόκεινται σε επιθεώρηση, 

εξέταση και δοκιμή οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει όταν του ζητείται, να παραδίδει δείγματα των υλικών για εξέταση σε 

αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο εργαστήριο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία και να 

καταβάλλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων. 

Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα 

εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο Ανάδοχος στον τόπο του έργου θα 

χρησιμοποιηθούν με μέριμνα και ευθύνη του με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για 

την εκτέλεση του έργου για το οποίο μεταφέρθηκαν και για εφαρμογή του προγράμματος 

του έργου. 

Δεν θα επιτρέπεται απομάκρυνση των μηχανημάτων που προβλέπει το διάγραμμα 

προγραμματισμού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης εργασιών, στην περίπτωση δε που 

απομακρυνθούν μηχανήματα ο Ανάδοχος θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις από μη τήρηση 

του προγράμματος. 

Επισημαίνεται ότι για την εργολαβία αυτή έχει εφαρμογή με τις συναφείς οικονομικές 

επιβαρύνσεις και οποιασδήποτε περιορισμούς στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία 

του περιβάλλοντος κλπ, ο Ν.1428/84, που αφορά στην εκμετάλλευση Λατομείων Αδρανών 

Υλικών και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 (τεύχος Α) της 11.4.84, όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε με τον νόμο 2115/2/15.2.1993 (ΦΕΚ 15 Α'). 
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Για την εκτέλεση εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών στρώσεων θα 

χρησιμοποιηθούν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου σύμφωνα και με όσα 

αναφέρονται στις σχετικές Π.Τ.Π. κατάλληλα ασβεστολιθικά πετρώματα βραχωδών 

εμφανίσεων λατομείων ή χειμάρρων καθώς και κατάλληλα υλικά αμμορυχείου αλλά με 

συντελεστή φθοράς στην τριβή και κρούση (LOS ANGELES), όχι μεγαλύτερο από αυτόν που 

καθορίζεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Υπηρεσία δεν παραδίδει στον Ανάδοχο 

κανένα λατομείο (οι τιμές μονάδος των σχετικών κονδυλίων της μελέτης παραμένουν 

σταθερές ανεξάρτητα από το λατομείο που θα χρησιμοποιήσει ο 

Ανάδοχος). 

Πρέπει επομένως αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να 

συμπεριλάβει όλες τις, από οποιονδήποτε λόγο, απαιτούμενες πρόσθετες δαπάνες για την 

προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία των αναγκαίων αργών υλικών ή για την 

μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή τους ή ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις 

που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη 

προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την 

εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις 

και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που γενικά χρησιμοποιούνται θα συνεχίζεται σε όλη τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και με 

παρακολούθηση από την Υπηρεσία. 

Είναι αυτονόητο ότι τα κάθε φύσης υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των 

εργασιών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, πράγμα που αποδεικνύεται με την υποβολή 

τους σε εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της συγγραφής αυτής ως προς τις φυσικές και τις χημικές τους 

ιδιότητες.Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο 

προς τις Προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα, υδροφιλία 

κλπ) όλων των κάθε φύσης υλικών που υπεισέρχονται στις εργασίες. 

Εξυπακούεται ότι με την προσφορά του ο Ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση και την 

ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Επομένως αν ορισμένες 

πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δοκίμων υλικών, 

πρέπει με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 

παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα των παραγομένων υλικών, να αντικατασταθούν από 

άλλες κατάλληλες πηγές, τις οποίες θα αναζητήσει και θα ανεύρει ο Ανάδοχος. Όλα τα 

παραπάνω ανάγονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου κατά τα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ, 

για το περιεχόμενο του Τιμολογίου, χωρίς τούτο να τον απαλλάσσει από την ευθύνη, αφού 

ο Ανάδοχος είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και το δόκιμο 

των υλικών και των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξεύρει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του τις 

κατάλληλες θέσεις και εκτάσεις για την αποθήκευση των κάθε φύσης υλικών με σκοπό τη 

συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις παραγωγής υλικών και την 

απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο 

κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την 

απόθεση για μακρό χρόνο υλικών σε χώρους, όπου παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των 

οχημάτων ή η κατασκευή του έργου, τότε στους χώρους αυτούς θα αποτίθενται ορισμένες 
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μόνο ποσότητες υλικών, χωρίς για το λόγο αυτό να δημιουργείται δικαίωμα του Αναδόχου 

για αποζημίωση από πρόσθετες ή πλάγιες μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις κλπ, γιατί όλα τα 

παραπάνω περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές μονάδος της προσφοράς του 

Ο Ανάδοχος καλείται να λάβει υπόψιν του την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 αναφορικά με την 

εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούνται βάσει του άρθρου 7, 

παρ. 2 της ΚΥΑ να υποβάλλουν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων που θα 

παραχθούν από τη δραστηριότητά τους, παρέχοντας πληροφορίες τουλάχιστον για: 

-Το όνομα και τη Δ/νση του διαχειριστή 

-Τον τόπο και τη δραστηριότητά προέλευσης των αποβλήτων 

-Τον Κύριο του έργου 

-Τη συνολική ποσότητα κατ' όγκο (κ.ο.) ή κατά βάρος (κ.β.) των αποβλήτων που εκτιμάται 

ότι θα παραχθεί από την υλοποίηση του έργου 

- τις ποσότητες κ.ο. ή κ.β. ανα κατηγορία αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα 

παραχθούν σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 

-εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου των υλικών που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν απο το διαχειριστή 

- εκτίμηση της ποσότητας και του τύπου των υλικών που θα οδηγηθούν προς 

ανακύκλωση- αξιοποίηση 

-εκτίμηση της ποσότητας των καταλοίπων για υγειονομική ταφή 

-επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του διαχειριστή με εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι θα συνεργαστεί με 

εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν 

από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

-Επίσης βάσει του άρθρου 7 παρ.3β.3) ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής μετά 

από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία 

που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης. 

Ο Ανάδοχος σε τακτά διαστήματα και ανάλογα με την πρόοδο εργασιών του έργου 

υποχρεούται να μεταφέρει τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων στην 

εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης και να προσκομίσει στην Δ/νουσα Υπηρεσία τα αντίστοιχα 

παραστατικά που προβλέπονται από την παρ. 7.β.3 της υπ΄ 

αρ.36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τεύχος Β’). 

Η μη εφαρμογή των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Άρθρο 17ο 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα θα 

πρέπει απαραίτητα ο Ανάδοχος να συνεννοείται νωρίτερα με την υπηρεσία και το αρμόδιο 

τμήμα της Τροχαίας κίνησης. Ακόμα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει με 

δικές του δαπάνες, πινακίδες για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας οχημάτων, νυχτερινά 

σήματα, να περιφράξει κάθε επικίνδυνη θέση για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 

επισημαίνοντάς την με τις απαραίτητες πινακίδες, νυχτερινά σήματα και λοιπά, να 

τοποθετήσει σε όλα τα έργα και σε εμφανή σημεία μεταλλικά εμπόδια στα οποία θα 

αναγράφεται ο τίτλος της επιχείρησης και του έργου, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός 

τηλεφώνου του εργολάβου. Τέλος ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει ασφαλείς διαβάσεις 

για οχήματα και πεζούς σε επίκαιρα σημεία από χαλύβδινα ελάσματα και τα αντίστοιχα 

ξύλινα πλαίσια σύμφωνα με τα άρθρα του Τιμολογίου και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει, εκτυπώνει και παραδίνει στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία αρκετό αριθμό φωτογραφιών και άλλων παραστατικών στοιχείων 

του έργου που εκτελείται, καθώς και να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει και παραδίνει πλήρη 

στοιχεία αυτού. 

Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στα γενικά 

έξοδά του. 

Άρθρο 18ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ 

 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

α) Τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

β) Την περιγραφή και τους όρους των άρθρων του Τιμολογίου 

γ) Τα εγκεκριμένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες 

πλημμελώς ή κακότεχνα ή όχι σύμφωνα με τα παραπάνω, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 

159 του Ν4412/2016. 

 

Άρθρο 19ο 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό ή που δεν προβλέφθηκαν ή δεν 

προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν μπορούν να επιμετρηθούν θα αποτιμώνται με 

απολογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 154 του Ν.4412/2016 και 

θα εκτελούνται πάντοτε μετά από ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον 

Ανάδοχο. 
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Άρθρο 20ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.     Το έργο χρηματοδοτείται από 45/7336.02Ιδίους Πόρους - Τακτικά με Κ.Α. 45/7336.02 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται και να 

προσκομίζει τις αντίστοιχες κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού 

καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση για το Δημόσιο ή για τρίτους (τελών πάσης φύσεως 

μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο κ.λπ.). 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς τα καύσιμα και λιπαντικά, 

που χρησιμοποιούνται από τους ιδιώτες εργολάβους για την εκτέλεση έργων Δημ. 

Επενδύσεων. 

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων που αφορούν 

ασφάλιση του προσωπικού στο ΙΚΑ κλπ. 

4. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου. 

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

του μέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους κάθε είδους φόρους και δασμούς επί των 

εισαγομένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ έστω και αν τυχόν αναφέρεται 

αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

6. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος της Εργοληπτικής Επιχείρησης είναι 18% . 

7. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει ανελλιπώς τις εισφορές του από το έργο 

προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τούτο θα 

αποδεικνύεται κατά τη σύνταξη των πιστοποιήσεων με την προσκόμιση του βιβλίου 

ενσήμων, όπως και με τις σχετικές βεβαιώσεις που χορηγεί το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι επικουρικοί και 

λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν κάθε λογαριασμό. 

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εξοφλεί σύμφωνα με τα παραπάνω τις εισφορές 

του, έχει δικαίωμα ο Εργοδότης να τις πληρώσει απευθείας στους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς για λογαριασμό του Αναδόχου και το αντίστοιχο ποσό θα παρακρατείται από 

το ποσό της πιστοποίησης. 

9. Πάντως δεν θα συνταχθεί τελικός λογαριασμός του Αναδόχου εάν δεν προσκομίσει 

αυτός τελική βεβαίωση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και των υπόλοιπων Ασφαλιστικών Οργανισμών ότι 

έχει καταβάλει όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις του από το έργο, όπως διαμορφώνονται 

αυτές μετά την περαίωση του, καθώς και εάν δεν εκκαθαρισθούν οι υποχρεώσεις που 

δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου, απέναντι στους άλλους Ο.Κ.Ω. 

Άρθρο 21ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες και 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω δαπάνες: 

α.   Τις δαπάνες, περιγράφονται στα ενιαία   τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης δημοσίων 

έργων που εγκρίθηκαν με την Δ17α/9/136/Φ.Ν 437 /23-12-04 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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β. Τις δαπάνες για προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των κάθε φύσης 

υλικών, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τους τόπους ή θέσεις 

προμήθειας ή παραγωγής μέχρι να ενσωματωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

και ρητά στο κάθε αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. 

γ. Τις δαπάνες για την εκτέλεση με τα χέρια από τους εργατοτεχνίτες κάποιων 

εργασιών ή ενός μέρους από αυτές στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη ή δεν προσφέρεται 

η εκτέλεσή τους με μηχανήματα ή σε περίπτωση που η χειρωνακτική εκτέλεση κρίνεται 

απαραίτητη για καλύτερη εργασία. 

δ.   Τις δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κλπ 

διάταξη και εκτύπωση σε έξι (6) αντίτυπα των τευχών των επιμετρητικών στοιχείων. 

ε.Τις δαπάνες για καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου αφού τελειώσει η εκτέλεση του 

έργου. στ. Τις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αναλύονται στο 

επόμενο άρθρο και 

που τυχόν δεν εμπεριέχονται στους γενικούς όρους του εγκεκριμένου Περιγραφικού 

Τιμολογίου που προαναφέραμε ή τροποποιούν αυτούς ή τους συμπληρώνουν. 

 

Άρθρο 22ο 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της 

αξίας των εργασιών που θα εκτελεσθούν με βάση τις ισχύουσες ή τις νέες τιμές μονάδας ή 

των έργων που εκτελούνται απ' ευθείας με αυτεπιστασία, διαλαμβάνονται: 

α) Οι δαπάνες συμμετοχής στον διαγωνισμό δημοσιεύσεων διακηρύξεως, κηρύκεια 

σύναψης σύμβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και παραλαβή έργων. 

β) Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

γ) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου, καθώς επίσης και οι 

δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση 

κ.λ.π.). 

δ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου, καθώς 

επίσης και κάθε φύσεως αποζημιώσεις προς τρίτους, κάθε είδους φόρος, τέλη, έξοδα 

εγγυητικών επιστολών, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσεως επιβαρύνσεις. 

ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και κάθε φύσεως 

δοκιμές για την παράδοση των έργων και των εργοταξίων. 

ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και των εργοταξίων και αποκομίσεως των προϊόντων σε 

θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία. 

η) Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο : 
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Οι δαπάνες συμπλήρωσης και αναπροσαρμογής των οριστικών χαράξεων και τεχνικών 

έργων αφού παραδοθούν στον ανάδοχο συνέπεια μικρών μεταβολών, του άξονα της οδού 

ή του υδραγωγείου, υψομετρικά και οριζοντιογραφικά στοιχεία κατά την εκτέλεση του 

έργου, καθώς επίσης και προσαρμογή τους στις τυπικές διατομές οδών. κ.λ.π. 

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή των στοιχείων 

της μελέτης για την εκτέλεση γενικά του έργου και τις επιμετρήσεις, δηλαδή 

αναπασσαλώσεις αξόνων οδών, ή αγωγών δικτύου, χωροσταθμήσεις, λήψεις διατομών 

κλπ, όπου αυτό απαιτείται ή αφορά μικροπαραλλαγές υψομετρικές, οριζοντιογραφικές για 

την βελτίωση της κατά μήκος τομής ή της χάραξης. 

Οι δαπάνες λήψης φωτογραφικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελούμενου 

έργου, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης, σε εφαρμογή του άρθρου 38 του 

Π.Δ. 609/85 και όπως αυτό τροποποιήθηκε, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη που δεν 

κατονομάζεται ρητά αλλά που είναι αναγκαία για την σωστή και έντεχνη και σύμφωνα με 

τα συμβατικά στοιχεία, εκτέλεση των εργασιών ή που απαιτείται για την τακτοποίηση των 

έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλής 

έξοδα και όφελος εργολάβου. 

Άρθρο 23ο 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να συντάξει επιμέτρηση και να την υποβάλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία. 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε επιμέτρηση 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την 

πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών 

 

Άρθρο 24ο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ –ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

 

Ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν.4412/2016. Τα στοιχεία που 

καθορίζονται από το άρθρο 151 του Ν.4412/2016, συντάσσονται με μέριμνα και ευθύνη 

του Αναδόχου και υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία . 

Κάθε λογαριασμός συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του του 

Ν.4412/2016. 

Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και οι 

Δ/ξεις που ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας. 

Κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών πληρωμής θα προσκομίζονται πλην των 

άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τα παραστατικά 

στοιχεία πληρωμής των τελών των πάσης φύσεως μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι). 
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Άρθρο 25ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την σύμβαση και τα 

τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης 

συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε 

στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων 

περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, 

να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι 

συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την 

κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές 

ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση 

είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της 

φύση. 

Κάθε σύμβαση επόμενη  της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των 

εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμο δημοπράτησης του 

αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και 

του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. 

Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη 

δαπάνη για αναθεώρηση, και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπάνες για 

εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή 

ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο, 

θα συντάσσονται νέες τιμές μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 26ο 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Οι εκσκαφές των χανδάκων και των χώρων θεμελίωσης ή άλλων κατασκευών, με μηχανικά 

μέσα, επιμετρούνται χωρίς προσαύξηση για οποιοδήποτε βάθος και μέσα στην περιοχή των 

υπόγειων νερών αφού αυτά θα αντλούνται συνεχώς. Για τις αντλήσεις νερών εφόσον 

απαιτηθούν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση. 

Οι όγκοι των εκσκαφών σε τάφρο ή σε χώρο οικοδομικών έργων θα υπολογιστούν με βάση 

τα πραγματοποιούμενα βάθη σύμφωνα με τις μηκοτομές, τις κατά πλάτος τομές των έργων 

και των απαιτούμενων διαστάσεων, εφόσον αυτές είναι μικρότερες από τις καθοριζόμενες 
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στα σχέδια. Εάν ο εργολάβος σκάψει μεγαλύτερα πλάτη χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας με 

αποτέλεσμα αύξηση των διατομών δεν θα πληρωθεί για τη διαφορά. Η έγκριση της 

Υπηρεσίας για αύξηση των διατομών δίδεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του 

εργολάβου για εδάφη που είτε επειδή σκάβονται βαθιά είτε επειδή δεν έχουν την 

απαραίτητη από τεχνικής άποψης σταθερότητα, απαιτούν μεγαλύτερα μεγέθη εκσκαφών. 

Πριν από την εκτέλεση των εργασιών ο εργολάβος με δικές του δαπάνες θα αποτυπώσει 

τοπογραφικά τους χώρους που θα κατασκευαστούν έργα και θα τοποθετήσει στο έδαφος 

τις χαράξεις. Η οριστική οριοθέτηση των έργων στο έδαφος θα γίνει με την παρουσία και τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας επίβλεψης. Μετά τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου ο 

εργολάβος θα σχεδιάσει τις χωματουργικές και λοιπές εργασίες που απαιτούνται στις 

κατασκευές μικρών τεχνικών που δεν σχεδιάστηκαν. Τα τελικά σχέδια που θα προταθούν 

από τον εργολάβο, θα εγκριθούν από την Υπηρεσία επίβλεψης πριν από την έναρξη των 

εργασιών. 

Ο εργολάβος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να λαμβάνει όλα τα μέτρα που 

απαιτούνται για ασφάλεια καταπτώσεων των γαιών, όπου παρίσταται ανάγκη, επέχοντας 

απόλυτα την ευθύνη για κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του ή σε 

τρίτους και για κάθε βλάβη που μπορεί να προκληθεί στα έργα που έχουν εκτελεσθεί ήδη. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να απομακρύνει τα χώματα καταπτώσεων και να στερεώσει τα 

επικίνδυνα μέρη με ξύλινα επιθέματα. Ο ίδιος θα μεριμνά για την κατάλληλη προφύλαξη 

του κοινού από πτώση σε τάφρους και για τη δυνατότητα κίνησης των οχημάτων τόσο την 

ημέρα όσο και τη νύκτα. 

Για όλες τις παραπάνω εργασίες ο Ανάδοχος δεν θα λάβει ιδιαίτερη αμοιβή γιατί θεωρείται 

ότι περιλαμβάνονται στην Προσφορά του. 

Άρθρο 27ο 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με δική του ευθύνη και δικές του 

δαπάνες τις εργαστηριακές δοκιμές που απαιτούνται βάσει των ΕΤΕΠ και σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Οι παραπάνω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτέλεσης των 

έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι πολλαπλές 

δοκιμές που θα εκτελούνται για τη ρύθμιση της παραγωγής, δεν θα υπολογίζονται στον 

ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δοκιμών που προαναφέρθηκε. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών θα υποβάλλονται στην επιβλέπουσα υπηρεσία 

άμεσα από τη λήψη τους, γιατί διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Οι εργαστηριακές δοκιμές του αναδόχου θα καταχωρούνται καθημερινά και με κάθε 

λεπτομέρεια στο ημερολόγιο του έργου, σε ιδιαίτερη ξεχωριστή σελίδα. 

Η υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της, να διατάξει τον ανάδοχο να τηρεί για ένα μήνα 

αντιδείγματα για το σύνολο ή και για μέρος των εργαστηριακών δοκιμών που ο ίδιος 

εκτελεί. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να ενημερώνει ανελλιπώς σε όλη τη 

διάρκεια του έργου κατάλληλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση στο 

έργο των δοκιμίων που θα λαμβάνονται. 

Το διάγραμμα αυτό θα είναι αναρτημένο σε εμφανή θέση του γραφείου του εργοταξίου. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες να διενεργεί 

συστηματικό έλεγχο των υλικών λατομείου, στη διάρκεια της παραγωγής τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ομοιογένεια και η καταλληλότητα τους πριν την ενσωμάτωση. 

Οι δοκιμές (Έλεγχοι) που θα πραγματοποιούνται, μαζί με τα ακριβή στοιχεία των θέσεων 

από τις οποίες θα λαμβάνονται τα αντίστοιχα δείγματα, (αριθμός δείγματος, ημέρα και 

θέση δειγματοληψίας, είδος δοκιμής που έγινε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα) θα πρέπει να 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα. 

Ο πίνακας αυτός (Αρχείο Ελέγχων) θα συνοδεύει τις πιστοποιήσεις, τις τμηματικές 

προσωρινές επιμετρήσεις, την τελική καταμέτρηση του έργου, (Πρωτόκολλο Προσωρινής 

Παραλαβής) ως αναπόσπαστο μέρος τους. 

Τόσο στη δειγματοληψία όσο και στις εργαστηριακές δοκιμές πρέπει να παρίστανται 

εκπρόσωποι της Υπηρεσίας και του αναδόχου. 

Κατά την σύνταξη των τμηματικών προσωρινών επιμετρήσεων, θα ελέγχεται η αναλογία 

μεταξύ των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών που θα περιλαμβάνονται και των 

αντίστοιχων αναγκαίων δοκιμών. Εάν από τη σύγκριση αυτή προκύψει ότι ο αριθμός των 

δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί είναι μικρότερος από αυτόν που έχει καθορισθεί ως 

αναγκαίος σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα 

ύψους εκατό πενήντα (150) € για κάθε δεκάδα δοκιμών που θα λείπουν. 

Η ποινική ρήτρα θα παρακρατείται με βάση σχετική απόφαση του προϊστάμενου της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα εκπίπτει από τους λογαριασμούς του αναδόχου. 

Η Δ/νουσα Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προβεί σε περαιτέρω ελέγχους και δοκιμές των 

κατασκευών σε διαπιστευμένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια της επιλογής της με 

δαπάνες του Αναδόχου, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 

 

Άρθρο 28ο 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο Εργοδότης μπορεί να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος του έργου που έχει 

αποπερατωθεί ολικά ή κατά ένα μέρος, με την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν 

παρεμβαίνει δυσμενώς στην ομαλή εξέλιξη της εκτέλεσης του υπολοίπου της εργολαβίας. Η 

παράδοση κάποιου τμήματος προς χρήση ως άνω δεν αποτελεί προσωρινή ή οριστική 

παραλαβή αυτού σύμφωνα με τα ανωτέρω, ούτε συνεπάγεται αυτοδίκαια ότι αυτό 

εκτελέστηκε σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση του ως άνω τμήματος απαιτεί πρόσθετες δαπάνες 

λειτουργίας ή συντήρησης, αυτές θα καταβάλλονται από τον κύριο του έργου. Επίσης, σε 

περίπτωση που εξαιτίας αυτής της χρήσης δημιουργείται καθυστέρηση στην πρόοδο 
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κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος δικαιούται ανάλογης παράτασης του χρόνου 

περαίωσης. 

Οι τυχόν βλάβες στο τμήμα του έργου που έχει παραδοθεί για χρήση πριν από την 

παραλαβή αυτού, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο 

αυτού. 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο 

ή τμήμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή (Διοικητική παραλαβή για 

χρήση). 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν 

καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση. 

Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν4412/2016. 

 

Άρθρο 29ο 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ- ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Μετά τη λήξη των προθεσμιών περαιώσεως των εργασιών, ο επιβλέπων ελέγχει τα έργα για 

να διαπιστώσει αν αυτά έχουν περαιωθεί και υποστεί ικανοποιητικά κάθε δοκιμασία 

προβλεπόμενη από τη σύμβαση και υποβάλλει προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

σχετική έκθεση. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Προϊστάμενος της επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για 

την εμπρόθεσμη περαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της βεβαίωσης για την 

εμπρόθεσμη περαίωση να υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση 

τις τελικές επιμετρήσεις για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου δεκτικού αυτοτελούς 

επιμετρήσεως, τον τελικό συνοπτικό επιμετριτικό πίνακα, το μητρώο του έργου καθώς 

επίσης και κάθε αίτημά του, που προκύπτει από την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 5 του Κώδικα Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση 

επιβάλλεται σε βάρος του για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική 

ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2/1000) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί 

μέχρι τότε για την όλη σύμβαση (Άρθρο 151, παρ. 6 του Ν4412/2016). 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει μέσα σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία 

αποπεράτωσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν4412/2016. 

Η επιτροπή παραλαβής που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελέγχει κατά το εφικτό 

την τελική επιμέτρηση με σποραδικές ή γενικές καταμετρήσεις και παραλαμβάνει τα έργα 

στο σύνολο τους, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Κατά την παραλαβή εξετάζονται οι πιθανές διαφορές μεταξύ του εργολάβου και της επιβλέ- 

πουσας υπηρεσίας, σχετικά με την εκτέλεση από τον εργολάβο τμημάτων του έργου 
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διαφορετικών διαστάσεων καθώς επίσης οι ενστάσεις του εργολάβου κατά της τελικής 

επιμετρήσεως. Επίσης η επιτροπή ελέγχει το εμπρόθεσμο της εκτελέσεως των εργασιών και 

γενικά κάθε παράβαση των όρων της συμβάσεως. 

Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα 

και τα μέλη της επιτροπής και τελικά υποβάλλεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ορίζεται ο χρόνος εγγυήσεως δεκαπέντε (15) μηνών μετά την πάροδο της οποίας θα γίνει η 

οριστική παραλαβή του έργου. 

Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/2016. 

Κατά τον χρόνο αυτόν υποχρεούται ο ανάδοχος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση να 

τα επισκευάζει και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε βλάβη και φθορά από 

συνήθη χρήση. 

Αν ο ανάδοχος παραμελήσει την συντήρηση των έργων και επήλθε ή επίκειται βλάβη 

αυτών τότε καλείται εγγράφως όπως μέσα σε ορισμένη προθεσμία να συμμορφωθεί προς 

τις υποχρεώσεις του. Αν δεν συμμορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές 

εργασίες εκτελούνται από το κύριο του έργου σε βάρος και λογαριασμό του από τις 

κατατιθέμενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά και σε περίπτωση 

ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του εργολάβου με απόφαση του 

Προϊσταμένου της Υπηρεσίας και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως 

δημοτικών και κοινοτικών εισόδων. 

Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει μέσα σε δυο (2) 

μήνες από τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως του έργου και μετά από παρέλευση εξήντα (60) 

ημερών ύστερα από ειδική όχληση του αναδόχου για τη διενέργεια αυτής, σύμφωνα με το 

άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργήθηκε μέχρι της ημερομηνίας της οριστικής 

παραλαβής, το έργο παραλαμβάνεται ταυτόχρονα προσωρινά και οριστικά. 

Μετά την οριστική παραλαβή για την στερεότητα του έργου κατά τμήματα και στο σύνολο 

του και την ευθύνη του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 172 και 175 του 

Ν4412/2016. 

Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο 

του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, μέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και 

εφόσον οι φθορές και ζημίες γενικά οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των έργων που 

έχει αναλάβει αυτός με την σύμβαση του. 

Σε περίπτωση που γίνουν ζημίες από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του 

Αναδόχου, αυτές θα αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά την έγκριση από την 

Προϊσταμένη Αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού 

Πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την Επιτροπή που συγκροτείται 

από αυτήν (Προϊσταμένη Αρχή). 
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Άρθρο 30ο 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του (χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, των δαπανών 

αυτών περιλαμβανομένων στις τιμές μονάδος της προσφοράς του και στις ειδικές δαπάνες 

που βαρύνουν αυτόν) και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος έργου καθώς 

και μετά την περαίωση ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους 

γύρω του τμήματος αυτού χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε προσωρινή 

εγκατάσταση, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά 

χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. Θα πρέπει να 

καταστρέψει και απαλείψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίο θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία, ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία π.χ. τα κτίρια, να ισοπεδώσει 

τους χώρους επί των οποίων ήταν ή εγκατεστημένα κ.λ.π., για να παραδώσει τελείως 

καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και να μεριμνήσει 

για την παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους Σύμβασης ή 

τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. 

Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λ.π.), 

όταν θεωρηθεί από την Υπηρεσία ως όχι απαραίτητη, κάθε προστατευτικής κατασκευής 

που είχε επιβληθεί (για την εκτέλεση του έργου), για οποιονδήποτε λόγο, για αποφυγή 

ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα καθώς και για 

την απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

δεν προβεί στην έναρξη και σε εύλογη προθεσμία περαίωση των πιο πάνω εργασιών ο 

Ανάδοχος, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος του. Η δαπάνη των εργασιών 

αφαιρείται από την επόμενη πληρωμή του και για τον λόγο αυτό δεν του εκδίδεται 

βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή του τμήματος αυτού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα 

εργασία ή μη διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους 

χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται 

ανάγκη, φύλακες, υπάλληλοι του αναδόχου για το εργοτάξιο του έργου κατά την ημέρα και 

νύχτα. 

Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

 

Άρθρο 31ο 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

 

Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες 

και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους του Κράτους. Σε 

περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη 
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αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

εξασφαλίζει τη σχετική άδεια και να τηρεί όλους τους νόμους και κανονισμούς, που 

αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας η 

υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καμιά ιδιαίτερη 

αποζημίωση. 

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, 

αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες 

Αρχές. 

Αν ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα 

αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου. 

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη 

του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του 

κοινού, καθώς και κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και 

επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, για ηχορύπανση και 

ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης του Έργου. Κατά τις 

ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που 

ηχορυπαίνουν την περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται τέτοια μέτρα, ώστε να 

αποφεύγεται η ηχορύπανση. 

Άρθρο 32ο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 

βλάστηση, όπως δέντρα, 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 δέντρων ή θάμνων, 

απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων 

περιοχών από μηχανικά μέσα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται 

πλήρως με τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις : 

• Ν. 1650/10-10-1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160Α/18-10-

1986), 

• Ν. 3010/22-04-2022 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 

96/61 Ε.Ε.,διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 

διατάξεις” (ΦΕΚ 91Α/25- 04-2002) 

• Ν. 4014/1909-2011 “ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) 
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• ΚΥΑ 69269/5387/24-10-1990 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

περιεχόμενο ΜελέτηςΠεριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου 

ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 

1650/86” (ΦΕΚ-678Β/25-10-1990) όπως τροποποιήθηκε από τις ΚΥΑ 30557/13-02-1996 

(ΦΕΚ 136Β/06-03-1996)', ΚΥΑ 84230/12-09-1996 (ΦΕΚ 906Β/24-09-1996) 

• ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/14-03-2003 (ΦΕΚ Β 332/20-03-03) Διαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α'160) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 ''Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις 

οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ 

.... και άλλες διατάξεις'' (Α'91). 

• ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/05-08-02: “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις 

οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91)” (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002-Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 

1117Β/26- 08-2002), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις ΚΥΑ 

ΕΥΠΕ/οικ.129079/08-09-04 (ΦΕΚ 1409Β/13-09-2004), ΚΥΑ οικ. 145799/04-07-2005 (ΦΕΚ 

1002Β/18-07-2005), ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/02-03-2007 (ΦΕΚ 435Β/29-03-2007) & 

ΚΥΑ οικ. 141270/24-06- 2009 (ΦΕΚ 1411Β/15-07-2009) 

• ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-08-2006 “Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με τηνεκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001” (ΦΕΚ 1225 Β/5-9-2006) 

• Καθώς και στις λοιπές διατάξεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Δεν θα κοπεί κανένα δέντρο ή δεντρύλλιο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Για να 

δοθεί η έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο 

θα έχουν σημειωθεί τα δέντρα ή δεντρύλλια που θα πρέπει να κοπούν. 

Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του φυσικού 

περιβάλλοντος, που δεν προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν 

εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της) ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα των 

οποιωνδήποτε ευθυνών που θα μπορούν να προκύψουν για αυτόν, 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 παράτασης προθεσμίας. 

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 από τη μελέτη) ή με απόρριψη 

διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων έστω και αν προβαίνει σε κανονική διάστρωση και 

συμπύκνωση αυτών, γιατί διευκρινίζεται ρητά, ότι και οι προβλεπόμενες διατομές 

επιχωμάτων είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν επιτρέπεται η δημιουργία 
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πλατυσμάτων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα λάβει σοβαρά 

υπόψη της τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Επισημαίνεται ότι οι οποιεσδήποτε αποθέσεις πλεοναζόντων προϊόντων ορυγμάτων ή 

άλλων προϊόντων θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε 

πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων αρχών (οι θέσεις αυτές 

θα εξασφαλισθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς να αναλαμβάνει η 

Υπηρεσία καμία δέσμευση) και χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε ιδιαίτερης 

αποζημίωσης για την μεταφορά των εν λόγω προϊόντων στις θέσεις αυτές. 

Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

αδρανών υλικών και ασφαλτομιγμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Για 

τις εγκαταστάσεις αυτές η Υπηρεσία δεν πρόκειται να παραδώσει στον Ανάδοχο καμία θέση 

λατομείου, η δε ευθύνη εξεύρεσης θέσης εγκατάστασης και τρόπου οργάνωσης και 

λειτουργίας (τρόπος εκμετάλ- λευσης, έκταση και μορφή αποκάλυψης, εγκατάσταση 

κονιοσυλλεκτών κλπ) αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται κι οι οποιεσδήποτε άλλες 

προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος με τις εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών. 

Ειδικότερα επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του τοπίου 

σύμφωνα με την παράγραφο 6 της εγκυκλίου ΥΔΕ Γ2-Δ2/0/3/192 (Εγκύκλιος Α213/5.12.75), 

τόσο για τα λατομεία που τυχόν θα πρωτοδιανοίξει αυτός, όσο και για τις αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος. 

 

Άρθρο 33ο 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Δεν αναμένεται η ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Στην 

περίπτωση όμως που αυτό συμβεί: 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, 

οποιασδήποτε ηλικίας, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Αρμόδια Αρχαιολογική 

Υπηρεσία και να διακόψει αμέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρημάτων, 

λαμβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και 

διαφύλαξη των υπόψη αρχαιοτήτων. 

2. Μετά το πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Θα 

δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε για την συνέχιση των εργασιών, είτε για την διενέργεια 

αρχαιολογικής έρευνας με δικά του μέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 

είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για το διάστημα κατά το οποίο η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες με δικά της μέσα και για την μεταφορά του 

εξοπλισμού και του προσωπικού του σε άλλο μέτωπο εργασίας, ανάλογη μετατροπή του 

χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 

διενέργεια διερευνητικών τομών, αυτές θα περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του 

Αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ώστε να μετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας σε άλλο και 

να μειώνει με τον τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική 

Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις και να 

συντονίζει με αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του. 

Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσεως και αξίας που ανακαλύπτονται 

κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η 

Ελληνική Νομοθεσία. 

Παράταση τμηματικών ή / και της συνολικής προθεσμίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο 

λόγω καθυστερήσεων από αρχαιολογικές έρευνες, μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, 

οι οποιεσδήποτε διερευνητικές τομές, λόγω πιθανότητας συνάντησης αρχαιολογικών 

ευρημάτων, ως και οι τυχόν λοιπές εργασίες για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων των 

αρχαιολογικών ερευνών για οποιασδήποτε θέση βρίσκονται πάνω στην κρίσιμη διαδρομή 

του διαγράμματος PERT του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου και την 

επηρεάζουν δυσμενώς και μόνο αφού η καθυστέρηση περάσει χρονικό διάστημα τριών (3) 

μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση οι έρευνες θα περιλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα. 

Οι εργασίες για αρχαιολογικές έρευνες πληρώνονται μέσω ιδιαίτερου υποέργου 

 

Άρθρο 34ο 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση τμήματος ή του συνόλου του έργου σε τρίτους χωρίς την 

έγγραφη έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου (άρθρο 164 του Ν4412/2016), πέραν 

των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, 

υπεύθυνος έναντι του κυρίου του έργου για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών και για 

θέματα του προσωπικού είναι αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Εάν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου διαπιστωθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο ότι έχει 

γίνει φανερή ή σιωπηρή υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, 

τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

Άρθρο 35ο 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό συνεργείων 

από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα και εργαλεία για να 

μπορεί να εκτελεί παράλληλα δύο ή περισσότερα τμήματα του έργου, εφόσον αυτό είναι 

αναγκαίο ανάλογα με τη συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, τις τμηματικές 

προθεσμίες, κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου που πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις. 
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Άρθρο 36ο 

ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Ο Aνάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 

οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή 

του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, 

εκτός αν από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας 

βίας όπως αναφέρεται και στο άρθρο 31 της παρούσας. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί σε διαρκή ετοιμότητα τόσο τον μηχανικό εξοπλισμό όσο 

και το απασχολούμενο προσωπικό του για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

(καιρικών φαινομένων, τεχνικών ανωμαλιών κλπ), οι οποίες μπορεί σε ανύποπτο χρόνο να 

προκαλέσουν πλημμύρες ή να έχουν άλλες καταστρεπτικές συνέπειες. Το ίδιο ισχύει και για 

περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί κλπ) επιβάλλουν την 

άμεση επέμβαση συνεργείου για εκτέλεση κάποιας εργασίας. 

Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται σε τέτοιες περιπτώσεις να τροποποιεί το 

πρόγραμμα εργασίας, τις θέσεις εκτέλεσης των έργων, το ωράριο εργασίας κλπ. του 

Αναδόχου και να διαθέτει και να κατανέμει σύμφωνα με τη δική της κρίση όλον τον 

προαναφερθέντα μηχανικό εξοπλισμό και το προσωπικό του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για οιονδήποτε λόγο δεν εκτελεί εμπρόθεσμα τις ως άνω 

οριζόμενες εργασίες, ο Εργοδότης ή οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία 

δικαιούται να προβεί στην εκτέλεση των εργασιών αυτών κατά την κρίση της, σε βάρος και 

για λογαριασμό του Αναδόχου, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

και από τα συμβατικά τεύχη. 

Άρθρο 37ο 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την εγκατάστασή του στο έργο να ασφαλίσει αφενός το έργο 

«κατά παντός κινδύνου» για το σύνολο της αξίας του και αφ εταίρου τα πάσης φύσεως 

υλικά, για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με την εγκατάστασή του στο έργο να το ασφαλίσει έναντι παντός 

κινδύνου, ζημίας και ατυχήματος που θα προκληθεί τόσο στο προσωπικό του, όσο και σε 

τρίτους για σωματικές και υλικές βλάβες. 

Επίσης, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται στο έργο 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ 

επί ποινή έκπτωσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο έργο δεν υπάγεται 

στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει στον οικείο ασφαλιστικό 

φορέα (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, κλπ.) ή σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 
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Άρθρο 38ο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και 

να λαμβάνει υπ’ όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών 

κλπ, που ισχύουν και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, απαλλαγές 

κλπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση σε τελική έγκριση από τον Εργοδότη. 

Οι ανωτέρω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από την Σύμβαση, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα και πράγματα πέρα από τα ποσά 

κάλυψης των ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν μη 

ικανοποιητικές από τον Εργοδότη, ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει τα ανωτέρω 

ασφαλιστήρια με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα και με δαπάνες του 

Αναδόχου, ενεργών με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του ως πληρεξούσιος και να 

παρακρατήσει (έντοκα με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από 

το λαβείν, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης του Αναδόχου. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 

τα οφειλόμενα ποσά των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης, για να αποφύγει ενδεχόμενη 

ακύρωσή του ή των ασφαλίστρων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους 

ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του, 

σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

Ο Εργοδότης επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κλπ. του 

Αναδόχου κάθε ποσό, που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές, λόγω 

εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία, με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τις 

παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε 

ζημιά για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κλπ. Ο Εργοδότης δικαιούται να 

παρακρατήσει από οποιονδήποτε λογαριασμό του Αναδόχου ή από οποιαδήποτε φύσης 

εγγύησή του, τα ποσά που κατά την κρίση του απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν 

λόγω ζημιάς ή βλάβης. 

Άρθρο 39ο 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιαδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονισμού 
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Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 και τις παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του Β.Δ. της 18-2-

54 "περί κανονισμών δια την μελέτη και εκτέλεση οικοδομικών έργων εξοπλισμένου 

σκυροδέματος (ΦΕΚ 160/Α/54). Επίσης ισχύει, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ως 

Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα ο Νέος Κανονισμός 

ΝΕΚΩΣ (ΦΕΚ 1329Β/6-11-00) 

Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα, 

απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιμέντου. 

Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Όμοια 

τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζημιώσεις "Α", "Β", "Γ" και "Δ" της παρ. 13.7.7 του 

Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέματος. 

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος (άρθρο 9 του Κ.Τ.Σ.) όλων των οπλισμένων τμημάτων 

κατασκευής θα γίνεται με χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου λόγω 

χρήσεως δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές μονάδας 

εργασιών και στα κατ' αποκοπήν τιμήματα του έργου. Επίσης περιλαμβάνεται στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου που δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα, και η Συντήρηση του 

σκυροδέματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Τ.Σ. 

Για τον έλεγχο αντοχής του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές με λήψη δοκιμίων κατά 

την διάστρωσή του σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Τ.Σ. Η λήψη και οι δοκιμές των δοκιμίων 

θα πραγματοποιείται με δαπάνες του αναδόχου με την παρουσία και τις οδηγίες της 

επίβλεψης (έξι δοκίμια ημερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 150 Μ3 σκυροδέματος). 

Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής τους θα 

γίνεται με δαπάνες του αναδόχου κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας. 

Για τον έλεγχο του εργάσιμου (συνεκτικότητα, πλαστικότητα) του σκυροδέματος, θα 

εκτελείται παράλληλα με κάθε λήψη δοκιμίων αντοχής, μέτρηση και έλεγχος της κάθισης, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Τ.Σ. 

Η σχετική δειγματοληψία θα πραγματοποιείται με δαπάνες του αναδόχου και με την 

παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Πέρα από αυτό τον έλεγχο η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ελέγξει την κάθιση για 

οποιαδήποτε ανάμιγμα ή φορτίο σκυροδέματος. Γι αυτό ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

να έχει στη διάθεση της επίβλεψης μια έτοιμη σχετική συσκευή (κώνος του ABRAMS),χωρίς 

αξίωση πρόσθετης αποζημίωσης. 

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ  06/10/2022 
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