
 
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ  

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

Γ.Σ.Τ ΓΖΜΟΤ ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΔΗΣΟΤ 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ ΣΟΤ 

Γ. ΑΜΦΗΠΟΛΖ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 6 6 . 5 0 0 , 0 0  €  

ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΣΧΖ: ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ & ΑΣΑ 

Α/Α ΜΔΛΔΣΖ:    35 / 2020 

ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ: 

 

ΥΡΖΣΟ ΜΔΡΣΕΑΝΟ / ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

      ΝΣΑΛΛΖ ΣΑΜΑΣΖ  / Μ/ΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Σεχνική Περιγραφή 

2. Προμέτρηςη Εργαςιών 

3. Προώπολογιςμόσ 

4. Σιμολόγιο Μελέτησ 

5. Ειδική υγγραφή Τποχρεώςεων 

6. Γενική υγγραφή Τποχρεώςεων 

7. χέδιο Διακήρυξησ 

8. Σ.Ε.Τ.Δ 

9.  Προώπολογιςμόσ Προςφοράσ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ   

 

                                                                                              

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

Α.Μ.: 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 

ΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ 

ΣΟΤ Γ. ΑΜΦΗΠΟΛΖ  

   

35 / 2020 
   

Σερληθή Πεξηγξαθή 

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην 

θιεηζηφ γπκλαζηήξην ηνπ Λπθείνπ ηεο Γεκ. Κνηλ  Ρνδνιίβνπο ηνπ Γ. Ακθηπφιεο. πγθεθξηκέλα 

πξνβιέπεηαη: 

1. Απνμήισζε ησλ θνπθσκάησλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο κε θνπθψκαηα αινπκηλίνπ 

ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο (ζε ρξψκα επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο) θαη πιήξσζε κε δηπινχο 

ελεξγεηαθνχο παινπίλαθεο ρακειήο ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm. 

2.  Απνμήισζε ηεο θεληξηθήο πφξηαο εηζφδνπ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε ζχζηεκα θνπθψκαηνο 

αινπκηλίνπ  

3. Απνμήισζε μχιηλσλ ζπξψλ θαη αληηθαηάζηαζε κε αινπκηλίνπ.  

4. Απνθαηάζηαζε επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε ηζηκεληνθνλίακα θαη βάςηκν ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θηίζκαηνο (εζσηεξηθά θη εμσηεξηθά). 

5. Καηαζθεπή αζιεηηθνχ δαπέδνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 

6. Σζηκεληφζηξσζε πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ 

7. Καηαζθεπή ςεπδνξνθήο απφ πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ.  

8. Δλδερνκέλσο εξγαζίεο επηζθεπήο ζηέγεο (δεπθηά, επηθεξάκσζε, ζηεγάλσζε) φπνπ απαηηείηαη 

θαη ηνπνζέηεζε πδξνξξνψλ νκβξίσλ. 

9. Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ. 

Ζ πίζησζε ηνπ έξγνπ είλαη 66.500,00 € (καδί κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. 24%) κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» θαη ΑΣΑ. CPV-45212225-9 

 

 

Οη πληάμαληεο 

Πξώηε 18/11/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΠΡΧΣΖ 18/11/2020 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Τ.Π.Π. 

 

 

 

 

 

 

Υξήζηνο Μεξηδάλνο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

ηακάηεο Νηάιιεο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 

Υαξάιακπνο Ηαζσλίδεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο MSc 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ   

 

                                                                                            

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

Α.Μ.: 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 

ΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ 

ΣΟΤ Γ. ΑΜΦΗΠΟΛΖ  

    

35 / 2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

                    

Α/Α 
Α.Σ

. 
Είδοσ εργαςίασ 

Άρθρο  
Αναθ/ςησ 

Άρθ.                      
NET 

Μο-
νάδα 

Ποςότητα 
Σιμή 
μον. 

Μερική δαπάνη 
Ολική 

δαπάνη 

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α: 2.861,40 

1 1 

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

ΟΙΚ 2226 
22.10.

01 
m3 5,00 28,00 140,00 

  

2 2 Αποξιλωςθ ξυλίνων 
δαπζδων ι επενδφςεων 

ΟΙΚ 2275 22.50 m2 172,00 5,60 963,20 
  

3 3 

Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων, 
χωρίσ να καταβάλλεται 
προςοχι για τθν εξαγωγι 
ακεραίων κεράμων 

ΟΙΚ 2241 22.22 m2 10,00 6,70 67,00 

  

4 4 Αποξιλωςθ ξφλινων ι 
ςιδθρϊν κουφωμάτων  

ΟΙΚ 2275 22.45 m2 40,00 16,80 672,00 
  

5 5 Κακαίρεςθ φζροντοσ 
οργανιςμοφ ξφλινθσ ςτζγθσ 

ΟΙΚ 5276 22.51 m3 1,00 56,00 56,00 
  

6 6 
Κακαίρεςθ ψευδοροφϊν 
κάκε τφπου 

ΟΙΚ 2275 22.53 m2 172,00 5,60 963,20 
  

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: 18.155,00 

7 7 

Προμικεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάςτρωςθ και 
ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 
χωρίσ χριςθ αντλίασ, Για 
καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20 

ΟΙΚ 3214 
32.02.

04 
m3 10,00 84,00 840,00 

  

8 8 
Δομικά πλζγματα B500C 
(S500s) 

ΟΙΚ 3873 
38.20.

03 
Kgr 200,00 1,01 202,00 

  

9 9 

Οπτοπλινκοδομζσ με 
διακζνουσ τυποποιθμζνουσ 
οπτοπλίνκουσ 6x9x19 cm 
πάχουσ 1/2 πλίνκου 
(δρομικοί τοίχοι) 

ΟΙΚ 
4622.01 

46.01.
02 

m2 4,00 19,50 78,00 

  

10 10 Επιχρίςματα τριπτά ι πατθτά 
με τςιμεντοκονίαμα 

ΟΙΚ 7121 71.21 m2 8,00 13,50 108,00 
  

11 11 

Επιςτρϊςεισ με τάπθτα από 
χλωριοφχο πολυβινφλιο 
(PVC)-Καταςκευι ακλθτικοφ 
δαπζδου εςωτερικοφ χϊρου 
ςυνολικοφ πάχουσ 12 mm 

ΟΙΚ 7396 
χετ.7
3.96.0

1 
m2 172,00 60,00 10.320,00 

  

12 12 
Επικεράμωςθ με κεραμίδια 
γαλλικοφ τφπου 

ΟΙΚ 7211 72.11 m2 10,00 22,50 225,00 
  

13 13 

Ψευδοροφι από πλάκεσ 
ορυκτϊν ινϊν πάχουσ 15 ζωσ 
20 mm,διαςτάςεων 600x600 
mm ι 625x625 mm 

ΟΙΚ 7809 
Χ. 

78.30.
01 

m2 172,00 29,00 4.988,00 
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14 14 
τεγάνωςθ ξφλινθσ ςτζγθσ με 
λεπτι ελαςτομερι 
υδρατμοπερατι μεμβράνθ 

ΟΙΚ 7912 79.10 m2 10,00 7,90 79,00 
  

15 15 
Ηευκτά από ξυλεία πριςτι 

ΟΙΚ 5277 
52.76.

02 
m3 1,00 675,00 675,00 

  

16 16 
Σεγίδωςθ από ξυλεία πριςτι 

ΟΙΚ 5280 
52.79.

02 
m3 1,00 450,00 450,00 

  

17 17 ανίδωμα ςτζγθσ με 
μιςόταβλεσ πάχουσ 1,8 cm 

ΟΙΚ 5282 
52.80.

02 
m2 10,00 19,00 190,00 

  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ: 8.743,00 

18 18 

Κουφϊματα από 
θλεκτροςτατικά βαμμζνο 
αλουμίνιο βάρουσ με 
κερμοδιακοπι 

ΟΙΚ 6501 
χετ. 
65.01 

m2 30,00 175,00 5.250,00 

  

19 19 
Θφρεσ αλουμινίου χωρίσ 
υαλοςτάςιο. 

ΟΙΚ 6502 65.05 m2 10,00 175,00 1.750,00 
  

20 20 

Παντηοφρια αλουμινίου ι 
πλαςτικά ανοιγόμενα ι 
ςυρόμενα και κάςεσ αυτϊν, 
Ανοιγόμενα αλλουμινίου 

ΟΙΚ 6541 
65.50.

01 
m2 1,80 135,00 243,00 

  

21 21 

Διπλοί υαλοπίνακεσ 
ςυνολικοφ πάχουσ 18 mm, 
(κρφςταλλο 5 mm, κενό 8 
mm, κρφςταλλο 5 mm) 

ΟΙΚ 
7609.2 

76.27.
01 

m2 30,00 50,00 1.500,00 

  

ΟΜΑΔΑ Δ: ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Δ: 6.678,00 

22 22 

Τδροχρωματιςμοί αςβζςτου 
παλαιϊν επιφανειϊν, Με 
επιςκευζσ τθσ επιφανείασ ςε 
ποςοςτό 5 - 15% 

ΟΙΚ 7708 
77.02.

02 
m2 30,00 2,80 84,00 

  

23 23 

Χρωματιςμοί εξωτερικϊν 
επιφανειϊν με χριςθ 
χρωμάτων, ακρυλικισ ι 
ςτυρενιο-ακριλικισ βάςεωσ. 

ΟΙΚ 
7785.1 

77.80.
02 

m2 198,00 10,10 1.999,80 

  

24 24 

Χρωματιςμοί εςωτερικϊν 
επιφανειϊν με χριςθ 
ακρυλικϊν χρωμάτων, 
ακρυλικισ ι πολυβινυλικισ 
βάςεωσ. 

ΟΙΚ 
7786.1 

77.81.
01 

m2 298,00 13,50 4.023,00 

  

25 25 Μυκθτοκτόνεσ επαλείψεισ 
ξυλίνων επιφανειϊν 

ΟΙΚ 7744 77.96 m2 204,00 2,80 571,20 
  

ΟΜΑΔΑ Ε: Η/Μ   
ΤΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΑ Ε: 2.537,40 

26 26 

Πλαςτικόσ ςωλινασ 
αποχετεφςεωσ ομβρίων 
υδάτων (υδρορρόθ) 
ορκογωνικισ ι κυκλικισ 
διατομισ από ςκλθρό P.V.C 

ΘΛΜ 8 
Χ. 

80.64 
m 62,00 10,70 663,40 

  

27 27 
Κεφαλι υδρορροισ πλαςτικι 
με εςχάρα 

ΘΛΜ 8 
Χ. 

80.64 
τεμ. 4,00 18,50 74,00 

  

28 28 Θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ 
φωτιςμοφ  

ΘΛΜ 103 
Χ. 

ΘΛΜ 
103 

τεμ. 1,00 1.800,00 1.800,00 
  

                

ΤΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ : 38.974,80 

                
ΠΡΟΣΙΘΕΣΑΙ ΓE 

& OE (18%) : 7.015,46 

                

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΓΕ & 

ΟΕ : 45.990,26 

                
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 

(15%) : 6.898,54 

                
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 52.888,80 
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ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ : 

                ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ : 240,23 

                ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ: 500,00 

                
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ: 53.629,03 

                ΦΠΑ (24%) : 12.870,97 

                
ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΟΤ 

: 66.500,00 

 

 

 

Οη πληάμαληεο 

Πξώηε 18/11/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΠΡΧΣΖ 18/11/2020 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Τ.Π.Π. 

 

 

 

 

 

 

Υξήζηνο Μεξηδάλνο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

ηακάηεο Νηάιιεο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 

Υαξάιακπνο Ηαζσλίδεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο MSc 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ   

 

                                                                                              

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

 

Α.Μ.: 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ 

ΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ 

ΣΟΤ Γ. ΑΜΦΗΠΟΛΖ  

   

35 / 2020 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 

ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα 

ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 

πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 

εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 

κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 

ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 

βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 

θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 

θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 

(ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 

ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 

έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 

ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 

απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 

παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 

ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 

ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 

θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 

ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 

Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 

αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 

κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 

πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 

πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 

δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 

αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο 

θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  
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1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 

θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 

κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 

απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 

θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη 

επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη 

πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ 

ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην 

Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 

πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 

Ο.Κ.Χ. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη 

ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 

ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
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(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 

απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 

πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 

αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη 

δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη 

εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ 

αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 

κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 

πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 

θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ 

ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 

ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο 

αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 

πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 

εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή 

ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 
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Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, 

ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο 

γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ 

νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 

ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο 

ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, 

θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη 

δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ 

πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε 

ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη 

ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 

εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 

δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 

ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 

ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 

απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 

κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 

άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ 

(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο 

ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 

ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο 

θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 



 11 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 

βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 

απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 

ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 

ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 

ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 

ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 

(πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 

κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 

απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 

νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) 

δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  
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(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 

απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 

πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο 

απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 

Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 

απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 

δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 

απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα 

αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη 

αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 

κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 

ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 

ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 

ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 
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Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή 

άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

 

2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ 

κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ 

επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ 

εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ 

δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε 

εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ 

ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ 

Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ 

ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε 

απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, 

ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην 

πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 

ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 

 

Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε 

πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε 

πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) 

ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά 
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ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά 

κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Χο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ 

ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ 

εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ 

"βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 

βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο 

θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή 

ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ 

πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο 

ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

Υεηξνιαβέο 

Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 

εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα 

θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο 

εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη 

ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), 

κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν 

(δίθπιιν παξάζπξν). 

Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο 

ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ 

αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν 

θαη θχιιν - δάπεδν). 

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο 

ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 
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Αλαζηνιείο (stoppers) 

Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε 

Master Key 

Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 

ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, 

εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε 

ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε 

κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο 

πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη 

θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ 

ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ 

θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 

παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 

αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, 

θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή 

φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ. 

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, 

νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά 

ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ 



 16 

πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. 

ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, 

ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο 

ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή 

θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη 

παξαθάησ: 

 

 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 

παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 

γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 

εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 
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α/α Δίδνο πληειεζηήο 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 

Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 

ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη 

ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 

πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα 

θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην 

ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο 

δηάζεζεο ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα 

ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα 

ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη 

κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο 

Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά 

πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε 

κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή 

δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ 

ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΗΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 

επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή 

ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 

Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο 

θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Natural stone cladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο 

- Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα 

κε ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 
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7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 

5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε 

απηψλ (λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ 

ηζηκέλην. 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 

ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε 

έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ 

θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 

απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ 

πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 
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γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 

78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 

61.30. 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη 

κε ην άξζξν 79.55. 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή 

πξνϊόληωλ. 

 

 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 

κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 

θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε 

αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, 

εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο 

θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

 

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ 

αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη 

εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 

επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
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Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ 

ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ 

επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 

θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε 

αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] 

παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα 

βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ 

θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο 

ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη 

καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 

 

 
 

 

Άξζξν 1ν : (22.10) Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.    

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, 

ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο 

άζηθηνπ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 

κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ 

αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

22.10.01  Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2226 

Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε 

ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δίθνζη νθηψ 

 (Αξηζκεηηθά): 28,00 

 

Άξζξν 2ν : (22.50) Απνμήισζε μύιηλσλ δαπέδσλ ή επελδύζεσλ. 

                                 Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2275  

Απνμήισζε μχιηλσλ δαπέδσλ ή επελδχζεσλ κεηά ηνπ αληηζηνίρνπ ςεπδνδαπέδνπ ή ζθειεηνχ 

ηεγίδσλ (δηαδνθίδσλ), ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ, κε ηελ κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

                                      Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο  

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ θαη εμήληα ιεπηά 

 (Αξηζκεηηθά): 5,60 

 

Άξζξν 3ν : (22.22) Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ  

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή ησλ 

πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. 

 22.22.01   Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ  

                                    Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2241 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Έμη επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 
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(Αξηζκεηηθά): 6,70 

 

Άξζξν 4ν : (22.45) Απνμήισζε μύιηλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 

                                                                 Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2275  

Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ 

θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα 

(ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή 

απνζήθεπζε.  

                                      Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γεθαέμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   16,80 

  

Άξζξν 5ν : (22.51) Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο 

                                 Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-5276  

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο (ζαλίδεο, ηεγίδεο, επηηεγίδεο, δεπθηά θάζε 

ηχπνπ), ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

                                      Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) πξαγκαηηθνχ φγθνπ.  

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Πελήληα έμη  

                       (Αξηζκεηηθά):   56,00 

 

Άξζξν 6ν : (22.53) Καζαίξεζε ςεπδνξνθώλ θάζε ηύπνπ 

                                                                              Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2275  
Καζαίξεζε ςεπδνξνθψλ θάζε ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζήο ηνπο θαη 

ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ πιήξσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πξνο 

θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Πέληε επξψ θαη εμήληα ιεπηά  

                       (Αξηζκεηηθά):   5,60 

 

Άξζξν 7ν : (32.02) Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο  

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 

(ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ 

θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 

θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ 

αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ 

κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο 
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κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία 

ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο 

εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε 

ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε 

πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά 

κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη 

πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ 

ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ 

(ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, 

αςίδεο θαη ηξνχινπο. 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

32.02.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

                                      Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΗΚ-3214  
                 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Ογδφληα ηέζζεξα  

                       (Αξηζκεηηθά):   84,00 

 

Άξζξν 8ν : (38.20) Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 

δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 

"Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ". 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 

επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 

Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 

ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη 

ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο 

ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 

ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 

ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά 

ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα 

απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ 

ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
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Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινχξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντφληα 

Ζιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπψκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο 

πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

                    38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C ( S500s) 

                                      Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-3873 

                 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ    

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Έλα επξψ θαη έλα ιεπηφ  

                       (Αξηζκεηηθά):   1,01 

 

Άξζξν 9ν : (46.01) Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη 

ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ,  
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46.01.02     Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)  

                                      Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-4622.1 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γεθαελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   19,50 

 

Άξζξν 10ν : (71.21) Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7121  

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, ζε 

ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή 

(ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 

4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 

"Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, 

εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

                                       Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γεθαηξία θαη πελήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   13,50 

 

Άξζξν 11ν : (ρ 73.96) Δπηζηξώζεηο κε ηάπεηα από ρισξηνύρν πνιπβηλύιην (PVC)-

Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ζπλνιηθνύ πάρνπο 12 mm 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7396  

Καηαζθεπή αζιεηηθνχ δαπέδνπ γεπέδνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε αληηθξαδαζκηθφ ξνιφ πάρνπο δέθα 

ρηιηνζηψλ (10 mm) θαη ηειηθή επίζηξσζε ζε πάρνο δχν ρηιηνζηψλ (2 mm ) πνιπνπξεζάλεο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ην ππφζηξσκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί επηκειψο απφ ζθφλεο θαη 

ηπρφλ ππνιείκκαηα. 

Δλ ζπλερεία, επηθνιιάηαη ην αληηθξαδαζκηθφ ξνιφ, κε ρξήζε θφιιαο πνιπνπξεζάλεο. 

Αθνινχζσο, ζθξαγίδνληαη νη πφξνη ηνπ ξνινχ κε εηδηθφ ζηφθν πνιπνπξεζάλεο θαη εθαξκφδεηαη 

ην αζιεηηθφ δάπεδν κε ρπηή πνιπνπξεζάλε ζε πάρνο δχν ρηιηνζηψλ (2mm). Σέινο, εθαξκφδεηαη ε 

καη αληηνιηζζεξή βαθή, ζε δχν ζηαπξσηέο ζηξψζεηο. Ζ απφρξσζε ηεο ηειηθήο επίζηξσζεο είλαη 

ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

Πεξηιακβάλνληαη: ην αληηθξαδαζκηθφ ξνιφ, ε εηδηθή θφιια, ν ζηφθνο πνιπνπξεζάλεο, ε 

πνιπνπξεζάλε, ε καη βαθή θαη ε εξγαζία πιήξνπο. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκκίζεη ζηελ Τπεξεζία πξνο 

έγθξηζε ISO 9001 πεξί πηζηνπνίεζεο ζηελ ηνπνζέηεζε αζιεηηθψλ δαπέδσλ είηε ηνπ ηδίνπ είηεη 

ηνπ ζπλεξγείνπ εθαξκνγήο ζην νπνίν ζα αλαζέζεη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο. 

                                       Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δμήληα 

                       (Αξηζκεηηθά):   60,00 

 

Άξζξν 12ν : (72.11) Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνύ ηύπνπ 

                                                                     Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7211  
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξάκνπο θαη ηνπο 

εηδηθνχο θνξπθνθεξάκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-01-00 "Δπηθεξακψζεηο 

ζηεγψλ". 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο 

γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία 

ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο φισλ ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαζψο θαη ε θνιπκβεηή 

ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ. 

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δίθνζη δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   22,50 
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Άξζξν 13ν : (ρ 78.30) Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή 

Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ έηνηκεο πιάθεο ηππνπνηεκέλσλ 

δηαζηάζεσλ αλαξηεκέλε απφ ππάξρνληα ζθειεηφ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 

θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 "Φεπδνξνθέο κε 

γπςνζαλίδεο".  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α)  Καηαζθεπή επηπέδνπ ή βαζκηδσηνχ ειαθξνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ςεπδνξνθήο ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν, απνηεινχκελνπ απφ απιέο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ 

κνξθνζίδεξνπ ή δηαηνκέο γαιβαληζκέλεο ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο, εηδηθέο γαιβαληζκέλεο 

ξάβδνπο, γάληδνπο, γσλίεο θαη θνριησηνχο ζπλδέζκνπο νξηδνληίσζεο, αλαξηεκέλνπ κε 

γαιβαληζκέλα βχζκαηα κεραληθήο ή ρεκηθήο αγθχξσζεο, θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, 

ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο ή ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο 

ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο 

ςεπδνξνθήο.  

β) Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κε, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ θαη 

ηειεησκάησλ ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αηζζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο . 

γ) Ζ  πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο επηινγήο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

δ) Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

 

   ρεη. 78.30.01    Φεπδνξνθή από πιάθεο νξπθηώλ ηλώλ πάρνπο 15 έσο 20 mm, 

δηαζηάζεσλ 600x600 mm ή 625x625 mm 

                                      Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7809 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δίθνζη ελλέα 

                       (Αξηζκεηηθά):   29,00 

 

Άξζξν 14ν : (79.10) Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε 

                                                                     Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7912  

Δπίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, πδξαηκνπεξαηή, 

εηδηθή γηα ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο, κε ππξήλα απφ κή πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε θαξθσηηθφ εξγαιείν κε ρξήζε  

πιαηπθέθαισλ θαξθηψλ ή κε δηραισηέο αγξάθεο, ε επηθάιπςε ησλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 20 

cm θαη ε πξνζηαζία ησλ άθξσλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία, ζπκβαηή κε ην πιηθφ. 

                                       Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο (εξγαζία θαη πιηθά). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δπηά επξψ θαη ελελήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   7,90 

 

Άξζξν 15ν : (52.76) Εεπθηά ζηέγεο από απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο 

Εεπθηά ζηέγεο πιαηζησηά ή δηθηπσηά, νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

έδαθνο, απφ απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 338, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε, κε ηνπο ζηξσηήξεο, ηα πξνζθεθάιαηα θαη ηνπο 

ζπλδέζκνπο δεπθηψλ θαη εκηδεπθηψλ (θαηά κήθνο, θαηά πιάηνο θαη δηαγψληνπο), πιήξσο 

δηακνξθσκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα.  

  52.76.02 Εεπθηά από μπιεία πξηζηή 

                                                                           Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 5277 

                 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m
3
) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δμαθφζηα εβδνκήληα πέληε 

                       (Αξηζκεηηθά):   675,00 
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Άξζξν 16ν : (52.79) Σεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πειεθεηή ή πξηζηή 

Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεία, δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο 

ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο).  

 

 52.79.02  Σεγίδσζε από μπιεία πξηζηή 

                                  Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 5280 
                 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m

3
) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Σεηξαθφζηα πελήληα 

                       (Αξηζκεηηθά):   450,00 

 

Άξζξν 17ν : (52.80) αλίδσκα ζηέγεο 

αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ηα ηθξηψκαηα θαη εξγαζία 

πιήξνπο θαηαζθεπήο.  

 52.80.02 αλίδσκα ζηέγεο κε κηζόηαβιεο πάρνπο 1,8 cm 

                                                                           Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 5282 

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γεθαελλέα  

                       (Αξηζκεηηθά):   19,00 

 

Άξζξν 18ν: (Υ65.01.01) Κνπθώκαηα από ειεθηνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην βάξνπο κε 

ζεξκνδηαθόπηε 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 6501 

Κνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ή ρσξίο θεγγίηε (ζηαζεξφ), ηξίθπιια ή δίθπιια, κε θχιια ζηαζεξά, 

αλνηγφκελα, αλνηγφκελα θαη αλαθιηλφκελα (φπσο ζρέδην 1 ππεξεζίαο, παξάξηεκα) βακκέλα κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζην ρξψκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο (ηχπνπ ral), κε ζεξκνδηαθνπή απφ 

πνιπακίδηα ζηνλ νδεγφ θαη ζην θχιιν θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ 

λα ζπληεζνχλ θνπθψκαηα (ζχξεο, παξάζπξα) νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ιεηηνπξγίαο θαη πνηθίισλ 

δηαζηάζεσλ πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά  ISO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη κε 

δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα. Δληφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνδεκηψλνληαη νη 

κεραληζκνί αζθάιεηαο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη  απφ Δπξσπατθά πηζηνπνηεκέλα 

εξγαζηήξηα θαζψο θαη ηα πφκνια πνπ ζα είλαη ζην ρξψκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

1.Πξνδηαγξαθέο Κνπθσκάησλ 

Σα θνπθψκαηα βάζεη ηνπ ΔΝ 10077-2:2003 πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζε ζέκαηα: 

α) ζεξκνπεξαηφηεηαο: 

Uw ≤ 2.2 W/ m2 

Uf ≤ 2.9 W/ m2 

Ug ≤ 1.9 W/ m2 

β) αεξνδηαπεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1026 

γ) πδαηνζηεγαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1027 

δ) αληνρήο ζηελ αλεκνπίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12211 

απφ Δπξσπατθά πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα φπσο: ΗFT (Rosenheim), ΔΚΑΝΑΛ,  INSTITUTO  

GIORDANO,  CSTB θιπ 

2 .Πξνδηαγξαθέο Καηαζθεπαζηή Κνπθσκάησλ: 

 

O θαηαζθεπαζηήο  ησλ πξνο εγθαηάζηαζε πξντφλησλ ζα πξέπεη: 

α) Να έρεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ΗSΟ 9001, γηα ηα πξντφληα ηνπ,  

β) Να έρεη ζήκαλζε CE, 

γ) Ζ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ζα πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά QUALICOAT (ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο) . 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο):  Δθαηφλ εβδνκήληα πέληε 
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 (Αξηζκεηηθά): 175,00 

 

Άξζξν 19ν : (65.05) Θύξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 

                               Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 6502 

Θχξεο ζπκπαγείο απφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, αλνηγφκελεο, 

νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα 

Αινπκηλίνπ". 

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δθαηφλ εβδνκήληα πέληε 

                       (Αξηζκεηηθά):   175,00 

 

Άξζξν 20ν : (65.50) Παληδνύξηα αινπκηλίνπ ή πιαζηηθά αλνηγόκελα ή ζπξόκελα θαη θάζζεο 

απηώλ. 

Παληδνχξηα αινπκηλίνπ ή πιαζηηθά, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν άμνλα ζηελ άθξε ηνπ θχιινπ ή 

ζπξφκελα, ζε θάζζα απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα, αλεμαξηήησο αξηζκνχ θχιισλ θαη 

δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

  65.50.01  Αλνηγόκελα αινπκηλίνπ. 

                                  Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 6541  

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) επηθάλεηαο. 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Δθαηφλ ηξηάληα πέληε 

                       (Αξηζκεηηθά):   135,00 

 

Άξζξν 21ν : (76.27) Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί 

(LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη 

βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο 

κε ελδηάκεζν θελφ" πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε. Πιήξεο 

πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 

76.27.01    Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 mm, (θξύζηαιιν 5 mm, 

θελό 8 mm, θξύζηαιιν 5 mm)  

                                  Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7609.2 

                                       Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Πελήληα  

                       (Αξηζκεηηθά):   50,00 

 

Άξζξν 22ν : (77.02) Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηώλ επηθαλεηώλ 

                               Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7706  

Τδξνρξσκαηηζκνί αζβέζηνπ παιαηψλ πδξνρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ, κε ςεθαζηήξα ή 

ρξσζηήξα, κε ζπνξαδηθέο επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-

10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 

77.02.02     Με επηζθεπέο ηεο επηθαλείαο ζε πνζνζηό 5 - 15% 

                                                                          Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7708  

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   2,80 

Άξζξν 23ν : (77.80) Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή 

βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 

ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 

επηρξηζκάησλ".  



 28 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. 

Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

77.80.02 Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-

αθξηιηθήο βάζεσο. 

                                                                            Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7785.1  

                 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη δέθα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   10,10 

 

Άξζξν 24ν : (77.81) Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε ρξώκαηα 

πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο κε 

ζπαηνπιάξηζκα 

Υξσκαηηζκνί ζπαηνπιαξηζηνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε πδαηηθήο 

δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δπν δηαζηξψζεηο 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο", 

03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 

Πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, ζπαηνπιάξηζκα θαη δηάζηξσζε ρξψκαηνο πδαηηθήο δηαζπνξάο 

αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν ζηξψζεηο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά 

επί ηφπνπ,ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

77.81.01 Δζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε αθξπιηθώλ ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

                 Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7786.1 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γεθαηξία επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   13,50 

 

Άξζξν 25ν : (77.96) Μπθεηνθηόλεο επαιείςεηο μπιίλσλ επηθαλεηώλ 

                                                                                                       Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ 7744  

Δπάιεηςε μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ έλαληη 

πξνζβνιήο απφ κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ). Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 

ζθεπάζκαηνο, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ζηξψζεο εκπνηηζκνχ 

αιθπδηθήο βάζεσο θαη δχν ζηξψζεσλ αθξπιηθήο βάζεσο πάρνπο 80 κm.  

                                      Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   2,80 

 

Άξζξν 26ν : (ρεη. 8064) Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο νκβξίσλ πδάησλ (πδξνξξνή) 

νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο από ζθιεξό P.V.C                                                                                                       

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΖΛΜ 8 

Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο νκβξίσλ πδάησλ (πδξνξξνή)θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ ηχπνπ, 

νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο απφ ζθιεξφ P.V.C. πηέζεσο ιεηηνπξγίαο δηά 20
ν
 C κέρξη 6 atm 

κεγάιεο κεραληθήο θαη ρεκηθήο αληνρήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσλ, 

ζηεξεψζεσο, γσληψλ θαη άιισλ εμαξηεκάησλ γηα αιιαγή δηεχζπλζεο θαη πξνζαξκνγή ηεο 

πδξνξξνήο ζε λέα ζέζε θαη ζηάζκε σο θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m). 

Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γέθα επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   10,70 

Άξζξν 27ν : (ρεη. 8064) Κεθαιή πδξνξξνήο πιαζηηθή κε εζράξα 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΖΛΜ 8 

 

Κεθαιή πδξνξξνήο πιαζηηθή κε εζράξα, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.). 
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Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Γέθα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά 

                       (Αξηζκεηηθά):   18,50 

 

Άξζξν 28ν : (ρεη. ΖΛΜ 103) Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΖΛΜ 103 
Πεξηιακβάλεηαη πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 24 θσηηζηηθψλ ηχπνπ led θαηάιιεια γηα 

ςεπδνξνθή κε δηαζηάζεηο 60 Υ 60 εθαηνζηά, φιεο νη απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο, ε ζηεξέσζε νη θαισδηψζεηο ε 

ηνπνζέηεζε αζθάιεηαο ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα  θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά γηα ηελ 

παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 

Απφ ηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα ζα μεθηλά κηα γξακκή θσηηζκνχ κε θαιψδην 3 Υ  1,5 mm
2
  ε νπνία 

ζα ηξνθνδνηεί ηα θσηηζηηθά θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ έμη (6) δηαθφπηεο αλά ηέζζεξα θσηηζηηθά ν θαζέλαο.   

 Σν κέγεζνο ηνπ γπκλαζηεξίνπ ηνπ ζρνιεηνχ είλαη πεξίπνπ 8,5 κέηξα  πιάηνο θαη 20,2 κέηξα κήθνο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζα γίλεη ζηελ ςεπδνξνθή. Οη δηαζηάζεηο ησλ θσηηζηηθψλ είλαη εμήληα 

εθαηνζηά X εμήληα εθαηνζηά (60x60). Γηα λα γίλεη νκνηφκνξθε δηάηαμε ζα πξέπεη ην θέληξν ησλ 

θσηηζηηθψλ λα βξίζθεηαη ζηα 1,70 απφ ηελ αξρή ηνπ ηνίρνπ φπσο θαη αλάκεζα ζε θάζε θσηηζηηθφ θαηά 

πιάηνο ηνπ ρψξνπ. Καηά κήθνο ηνπ ρψξνπ νη απνζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αλά 2,8-2,9 κέηξα ψζηε λα 

θαιπθηεί ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο κε εηθνζηηέζζεξα (24) θσηηζηηθά.  

Σα θσηηζηηθά ηχπνπ led ζα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 40W θαηαζθεπαζκέλα απφ αινπκίλην θαη  

πνιπθαξβνληθφ πιηθφ γηα ηάζε 230V, θσηεηλήο ξνήο ηνπιάρηζηνλ 4000 lm, ρξψκα θσηφο ηνπιάρηζηνλ 

4000K, δηάξθεηαο  δσήο ηνπιάρηζηνλ  30.000 ψξεο θαη εγγχεζε θαηαζθεπαζηή 2 έηε. Θα έρνπλ 

πηζηνπνηήζεηο CE θαη RoHS ηνπιάρηζηνλ. 

Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ηχπνπ εμσηεξηθφο επίηνηρνο πιήθηξνπ, κε πξνζηαζία ηνπιάρηζηνλ IP54, 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζεξκνπιαζηηθφ εληζρπκέλν κε παινλήκαηα, ζα ζηεξεψλεηαη  κε βίδεο  ζηνλ ηνίρν 

θαη ζα έρεη εηδηθή επαθή γείσζεο,  Θα έρεη πηζηνπνηήζε CE. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα απνηειείηαη απφ θαιψδην εχθακπην NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² ζε 

ιεπθφ ρξψκα, κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, νλνκαζηηθήο ηάζεο U ≥ 500V θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν 

ζε ιεπθφ θαλάιη, πιαζηηθφ, δηαζηάζεηο θαλαιηνχ: 16x 16mm, πιηθφ: PVC (ρισξηνχρν πνιπβηλχιην) θαη 

Βαζκφο πξνζηαζίαο IP: IP40. Σα θαλάιηα ζα είλαη ζπκβαηά κε θνπηηά θαη αληάπηνξεο γηα δηαθνπηηθφ πιηθφ 

45x45 θαη γηα δηαθνπηηθφ πιηθφ CEE 60. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε, φπσο π.ρ. γσλίεο, δηαθιαδψζεηο η, ηεξκαηηθά θαιχκκαηα θιπ., ηα εμαξηήκαηα θαη νη 

αληάπηνξεο γηα ην δηαθνπηηθφ πιηθφ θαη νη βάζεηο ησλ θαλαιηψλ πνπ ζα έρνπλ πξν-ηξππεκέλεο νβάι νπέο 

ζηεξέσζεο. Όια ηα πιηθά δελ ζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ νδεγία RoHS. 

Δπηκέηξεζε σο έλα ηεκάρην 
Αλάιπζε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
Γαπάλε 

1 

Φσηηζηηθφ ηχπνπ  LED 60 Υ 60 εθ. γηα 

ςεπδνξνθή ηνπιάρηζηνλ 40Watt, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν 

ηεκ 24 70,00 € 1.680,00 € 

2 
Γηαθφπηεο ηχπνπ εμσηεξηθφο επίηνηρνο 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν 
ηεκ 6 20,00 € 120,00 € 

ΤΝΟΛΟ 1.800,00 € 

 
Σ.Δ. ΔΤΡΧ   (Οινγξάθσο): Υίιηα νθηαθφζηα 

                       (Αξηζκεηηθά):   1.800,00 

 

 

Οη πληάμαληεο 

Πξώηε 18/11/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΠΡΧΣΖ 18/11/2020 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Τ.Π.Π. 

 

 

 

Υξήζηνο Μεξηδάλνο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ 

ηακάηεο Νηάιιεο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 

Υαξάιακπνο Ηαζσλίδεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο MSc 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 1. Αντικείμενο - Οριςμοί 

1.1. Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ζηνπο Γεληθνχο 

θαη Δηδηθνχο Όξνπο, θαη πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ, ηα δηαγξάκκαηα, κειέηεο, ηππηθέο 

δηαηνκέο θιπ, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηνλ Φνξέα, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ηνπ, ζα 

εθηειεζζεί ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο. 

1.2. Γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ηεο 

επηθεθαιίδαο ηζρχνπλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

1.3. Ο φξνο "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ζεκαίλεη ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ, ηελ 

εθπφλεζε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ, (εξεπλεηηθψλ, αδεηνδφηεζεο 

θιπ) ή θαη κηθξνηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

Φνξέα θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιιαγή ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ) θαη ηελ ηπρφλ 

εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλψλ, φια κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 

ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επί πιένλ ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο. 

1.4. Οπνπδήπνηε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαθέξεηαη ν φξνο «θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη 

επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ» λνείηαη φηη νξίδεηαη ζην άξζξν 29.2 ηεο παξνχζαο. 

 

Aρθρο 2. Ποιότητα - Πηγέσ Προέλευςησ Τλικών Δανείων 
2.1. Πνηόηεηα Τιηθώλ 

2.1.1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο 

αγνξάο, ρσξίο βιάβε ή ειάηησκα. Δπίζεο ζα είλαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 

δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη κε ηα ζπκβαηηθά 

δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, 

ζρεηηθά κε ηε πξνέιεπζε, ηελ ζχλζεζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ 

εκθάληζε θιπ. 

2.1.2. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο, δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη 

φθεινο επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ 

πιηθψλ απηψλ θαη νθείιεη λα πξνβεί ζηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπο, πξηλ ηελ ρξήζε ή ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 
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2.1.3. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ Φνξέα, κφλνλ εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη 

εγγξάθσο. 

2.1.4. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ Φνξέα ζηνλ Αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, 

κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ απηφλ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ θχιαμή ηνπο θαη 

γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 

 

2.2. Πξνζπέιαζε πξνο ζέζεηο ιήςεο πιηθώλ - θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ 

Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, πξνο ηηο ζέζεηο ιήςεο ησλ δηαθφξσλ 

πιηθψλ θαη θαηαζθεπήο ηερληθψλ θιπ έξγσλ, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Ζ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη είλαη ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 29.2 ηεο Δ..Τ. 

 

2.3. Θέζεηο απόζεζεο αθαηάιιεισλ πιηθώλ θαηά ηελ παξαγσγή πιηθώλ 

νδνζηξσζίαο, ρσκαηνπξγηθώλ, ηερληθώλ θιπ, κε ρξεζίκσλ πξντόλησλ θαηεδάθηζεο 

ή πιηθώλ πνπ πιενλάδνπλ. 

2.3.1. Γηα ηα πιηθά απφ πνηακνχο, ρείκαξξνπο θιπ νη απνζέζεηο ησλ αθαηαιιήισλ πιηθψλ 

νξίδνληαη κέζα ζην εχξνο ηεο θνίηεο απηψλ, ζε ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Φνξέα ή 

θαη ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 

ηεο ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Σα ελ ιφγσ πιηθά 

δηαζηξψλνληαη θαηάιιεια, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ, ηνλ βαζκφ ζπκππθλψζεσο 

θ.ι.π. Γηα ηα πιηθά ησλ ιαηνκείσλ νη απνζέζεηο ησλ αθαηαιιήισλ πιηθψλ νξίδνληαη ζε 

ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε νηαδήπνηε απφζηαζε πνπ εμεπξίζθνληαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηηξέπνληαη απφ ηνλ Φνξέα ή άιιεο αξκφδηεο Αξρέο. 

2.3.2. Σα αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξντφληα εθζθαθήο θαη 

ηα ινηπά αθαηάιιεια πιηθά ζα απνηεζνχλ θαη δηαζηξσζνχλ φπσο νξίδεηαη ζηηο εγθεθξηκέλεο 

ΔΣΔΠ, κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ 

ηνλ Φνξέα ή θαη ηηο ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. 

 

        2.3.3. -  ΜΔΣΡΑ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΠΟ ΔΚΚΑΦΔ – ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΙ ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ 

2.3.3.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΘΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 «Κέηξα, φξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο». Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο 

ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΘΘ), φπσο απηά 
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θαζνξίδνληαη ζηελ παξαπάλσ ΘΤΑ θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-

2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο δελ δεκηνπξγεί ζηνλ 

αλάδνρν δηθαίσκα απαίηεζεο πιεξσκήο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ, αθνχ απηή 

πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη είλαη ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη 

επζχλεο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 29.2 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. 

 

2.3.3.2 Ο αλάδνρνο, σο αξκφδηνο δηαρεηξηζηήο ΑΔΘΘ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηα δεκφζηα έξγα έγγξαθα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο  ΘΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 «Κέηξα, φξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο». Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα 

δηαρσξίδεη ηα απφβιεηα ΑΔΘΘ ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Θαηαιφγνπ 

Απνβιήησλ πξηλ ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Ζ παξαπάλσ δηαινγή δελ 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. 

 

2.4. Τιηθά δαλείσλ 

Ο Φνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηελ εμεχξεζε θαη δηάζεζε ζηνλ Αλάδνρν πεγψλ 

ιήςεο δαλείσλ. Ζ επζχλε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα απφιεςε δαλείσλ νπνηαδήπνηε θαηάιιειε ζέζε, αξθεί ηα πιηθά απηά λα 

πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο ηδηφηεηεο ηεο Κειέηεο θαη ησλ νηθείσλ Π.Σ.Π. 

Θαηφπηλ απηνχ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πεγψλ ιήςεο 

πιηθψλ, είηε κε κίζζσζε είηε κε αγνξά θαηάιιεισλ ζέζεσλ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη ζε αλαγλσξηζκέλα Θξαηηθά Δξγαζηήξηα ή θαη άιια 

εξγαζηήξηα ηηο ππφδεημεο ηνπ Φνξέα, ηα πιηθά πνπ παξέρνληαη απφ πεγή πνπ εθείλνο επέιεμε, 

πξηλ πξνβεί ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο. 

Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, κε παξαθνινχζεζε ηνπ Φνξέα. Ο 

Φνξέαο έρεη ηελ δπλαηφηεηα, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, λα απνθιείζεη πεγέο πιηθψλ πνπ δελ 

παξέρνπλ πιηθά κε ηηο απαηηεηέο ηδηφηεηεο θιπ, ζχκθσλα πξνο ηελ Κειέηε, ηηο ηζρχνπζεο Π.Σ.Π. 

θαη ηελ παξνχζα Δ..Τ. 

 

2.5. Πεγέο ιήςεο πιηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ, ηερληθώλ, νδνζηξσζίαο, θιπ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξνχζα θαη ηα 

ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαζψο θαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαηάιιειν ακκνράιηθν ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ άξηζηεο πνηφηεηαο κε κέξηκλα, επζχλε θαη 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηηο νηθείεο Π.Σ.Π. 
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Ο Φνξέαο δηθαηνχηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ λα απνξξίςεη πιηθά ηα νπνία, θαηά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπο, δελ παξνπζηάδνπλ νκνηνγελή αληνρή θαη πνηφηεηα ή δελ είλαη θαζαξά θαη 

πγηή, κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν ζπλερήο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ 

άπνςε ηνπ δείθηε πιαζηηθφηεηαο, πγείαο θιπ φπσο νξίδεηαη ζηηο ΠΣΠ Α.260, Α.265 θιπ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεηαη ηα πιηθά απηά απφ θαηάιιειεο πεξηνρέο -πεγέο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θαη πνπ επηιέγνληαη εηδηθά, έηζη ψζηε ν 

ζπληειεζηήο ησλ πιηθψλ ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά ηελ δνθηκαζία LOS ANGELES λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ νηθείσλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ρξήζε απφ ηνλ Αλάδνρν νπνηαζδήπνηε πεγήο ιήςεο θαηάιιεισλ πιηθψλ 

δελ δεκηνπξγεί ζ' απηφλ δηθαίσκα απαίηεζεο πιεξσκήο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ, αθνχ 

απηή πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαη είλαη ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη 

επζχλεο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 29.2 ηεο παξνχζεο Δ..Τ. 

 

2.6. Αιιαγέο ησλ πεγώλ πιηθώλ 

ε πεξίπησζε πνπ εγθξηζείζεο πεγέο απνδεηρζνχλ αθαηάιιειεο ή αλεπαξθείο, ν Αλάδνρνο ζα 

θξνληίζεη κφλνο ηνπ λα βξεη άιιεο θαηάιιειεο πεγέο πιηθψλ πνπ ζα πξνηείλεη ζηελ Τπεξεζία γηα 

έγθξηζε. Οπνηαδήπνηε, θαη αλ είλαη ε ζέζε ησλ πεγψλ απηψλ, ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα 

απαηηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Όια ηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη είλαη 

ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ. 

 

2.7. Γεληθά 

Γελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο 

εξγαζίεο ρξεηαζζεί λα εθηειεζζνχλ. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη φπνηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο ησλ δαλεηνζαιάκσλ, πεγψλ, ιαηνκείσλ, 

ρψξσλ απφζεζεο, ζχλδεζήο ησλ κε ην ππάξρνλ δίθηπν ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, θαηαζθεπήο 

νδψλ πξνζπέιαζεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ, απαηηήζεσλ εθηέιεζεο έξγσλ επαλφξζσζεο κεηά ην 

πέξαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ θαη ηπρφλ 

άιιεο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ απφ 

απηφλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 

Άρθρο 3. Απαλλοτριώςεισ 
Οη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απαιινηξηψζεηο γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ θνξέα 

ηνπ έξγνπ, ηνλ νπνίν θαη βαξχλνπλ νη επηδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο. 

Θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο δελ αλαιακβάλεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ 

Αλαδφρνπ, εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ζηελ πεξίπησζε 
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θαζπζηέξεζεο ηεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ δελ νθείιεηαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

161 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

Άρθρο 4. Προθεςμίεσ - Ποινικέσ Ρήτρεσ - Πριμ 

4.1. πλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ 

Σν έξγν πξέπεη λα απνπεξαησζεί κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο.  

4.2 Πνηληθέο ξήηξεο 

Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη ζηνλ 

Αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Λ.4412/2016. 

4.3. Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ). 

 

Άρθρο 5. Φρονοδιάγραμμα Καταςκευήσ 
5.1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Λ.4412/2016 λα ππνβάιεη ζηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία “Υξνλνδηάγξακκα Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ”, αληαπνθξηλφκελν πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε, κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

5.2. Σν πξφγξακκα πξέπεη λα ζπληαρζεί ππφ κνξθή πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή 

αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Σν πξφγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε πνπ ζα αλαιχεη θαη 

αηηηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα. 

5.3. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία απνθαίλεηαη πάλσ ζην ρξνλνδηάγξακκα, πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ σο πξνο ηελ ζεηξά θαη ηελ δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηε ρξνληθή θιηκάθσζε ησλ πηζηψζεσλ, νπφηε θαη ην εγθξίλεη. 

 

Άρθρο 6. Μελέτεσ - Αδειοδοτήςεισ 
6.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ ηδίνπ, αθνχ ε ζρεηηθή δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη είλαη ηεο θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 29.2 ηεο παξνχζεο, λα ζπληάμεη ηηο παξαθάησ - ελδεηθηηθά, φρη φκσο 

πεξηνξηζηηθά - κειέηεο θιπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε αιιά θαη ζηα ινηπά Σεχρε: 

6.1.1 Σπρφλ απαηηνχκελεο πξφζζεηεο ηνπνγξαθηθέο, εξεπλεηηθέο, εξγαζηεξηαθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, έξεπλεο θιπ, απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
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6.1.2 Όιεο νη απαηηνχκελεο κειέηεο γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ 

θείκελε Λνκνζεζία αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

6.1.3 Δάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή παξαζηεί αλάγθε ζχληαμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζρεδίσλ, 

ππνινγηζκψλ ή κειεηψλ ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη γηα έγθξηζε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα θαη 

ππνινγηζκνχο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ. Δάλ ηα παξαπάλσ δελ ππνβιεζνχλ έγθαηξα, ε 

αληίζηνηρε θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

6.2. Οκνίσο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ, αθνχ ε ζρεηηθή δαπάλε 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ, ζηελ ζχκθσλα κε 

ηελ Κειέηε αιιά θαη κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε πξνεγνχκελε έγθαηξε έθδνζε ησλ θάζε είδνπο 

αδεηψλ, εγθξίζεσλ θιπ ή ζπλδέζεσλ κε δίθηπα Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ θείκελε Λνκνζεζία θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θάζε είδνπο 

εξγαζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ, ιεηηνπξγηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ πιήξνπο έξγνπ. 

 

Άρθρο 7. Κανονιςμόσ Σιμών Μονάδασ Νέων Εργαςιών 
Δάλ παξαζηεί αλάγθε θαηαζθεπήο λέσλ εξγαζηψλ, γηα ηνλ Θαλνληζκφ Σηκψλ Κνλάδνο Λέσλ 

Δξγαζηψλ ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. ηηο 

λέεο ηηκέο εθαξκφδεηαη ηεθκαξηή έθπησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πξνζθνξάο δηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο, θαη πξνζαπμάλεηαη κε ην εξγνιαβηθφ φθεινο 18%. 

Δπ’ απηνχ ζα εθαξκνζζεί ν ζπληειεζηήο ζ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 156 ηνπ 

Λφκνπ 4412/2016. 

ε θάζε πεξίπησζε έρεη εθαξκνγή ε Δγθ.21/97 Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. “Επαλππνινγηζκόο δαπαλώλ θαηά 

ηελ ππνγξαθή εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο”. 

 

Άρθρο 8. Προκαταβολή 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 

150 ηνπ Λ.4412/2016, χςνπο δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα δαπάλεο πξψησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, δαπάλεο κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ κεραλεκάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. 

 

Άρθρο 9. Προμήθεια Τλικών 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Αλάδνρνο κε 

θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ. Ζ αμία ησλ πιηθψλ πνπ αλαινγνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θάζε εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο ησλ κέρξη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ζηαιίαο θαη θάζε δαπάλε ρξεζηκνπνηήζεψο ησλ 
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πεξηιακβάλεηαη ζην ηίκεκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη είλαη ηεο 

απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο ηνπ. 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πιηθψλ ζε θάζε αλάινγε εξγαζία, πξέπεη λα επξίζθεηαη εληφο ησλ 

νξίσλ πνπ θαζνξίδνπλ ε Κειέηε θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο Π.Σ.Π. θαζψο θαη ηα εγθεθξηκέλα 

εθάζηνηε Σηκνιφγηα.  

ε θάζε πεξίπησζε ηα αλσηέξσ πνζνζηά ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άρθρο 10. Αναθεωρήςεισ Σιμών 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο αλαζεψξεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 153 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη αλά 

αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ζα ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο απηήο πξαθηηθφ κεηαμχ Αλαδφρνπ 

θαη Δπηβιέπνληα, ζεσξνχκελν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο. Οη πνζφηεηεο 

απηέο ζα εμάγνληαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ε θάζε πεξίπησζε έρεη 

εθαξκνγή ε Δγθχθιηνο 21/97 Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. “Επαλππνινγηζκόο δαπαλώλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο”. 

 

Άρθρο 11. Εργαςτηριακέσ Δοκιμέσ (Ποιότητα Τλικών και Εργαςιών) 

11.1 Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

Όιεο νη δνθηκέο, κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κπνξεί λα δηελεξγνχληαη ζε 

αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα πνπ ζα επηιεγνχλ κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Σνλ 

Αλάδνρν βαξχλεη ε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ιήςεο δνθηκίσλ θαη εθηέιεζεο ησλ 

πνηνηηθψλ ειέγρσλ ησλ πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο πνπ νξίδνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νη Π.Σ.Π θαη νη 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη έιεγρνη ζα γίλνληαη κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζηε αξρή εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ζα πξνηείλεη ζην Φνξέα αλαγλσξηζκέλν 

εξγαζηήξην εδαθνινγηθψλ αλαιχζεσλ (θξαηηθφ ή αλαγλσξηζκέλν απφ ην Θ.Δ.Γ.Δ.) ην νπνίν ζα 

εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη κε απηφ ζα ζπλεξγάδεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ελψ ζα 

κπνξεί (είηε ν Αλάδνρνο είηε ν Φνξέαο) λα πξνζθαιεί ηνπο αξκφδηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φηαλ 

αλαθχνληαη ζρεηηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 
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Άρθρο 12. Καταμέτρηςη Εργαςιών - Επιμετρήςεισ - Πιςτοποιήςεισ - 
Λογαριαςμοί - Πληρωμέσ 

Ζ θαηακέηξεζε ησλ εξγαζηψλ, ε ζχληαμε ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ, νη πηζηνπνηήζεηο θαη νη 

πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 151 θαη 152 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη. 

Γηεπθξηλίδνληαη φηη: 

 Οη πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζπληάζζνληαη ζην ηέινο 

θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ππάξρνπλ εθηειεζκέλεο εξγαζίεο 

πνπ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ. 

 χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο απνδεκηψλεηαη 

θάζε θνξά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο πνπ αλαινγεί ζηηο αληίζηνηρεο εθηειεζζείζεο 

εξγαζίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.   

 Δξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζαθψο 

ζηελ αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα θαη ζεσξείηαη φηη ε δαπάλε ηνπο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαηαλεκεκέλε ζηα θνλδχιηα ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ. 

 

Άρθρο 13. Ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε. 

Σν πνζφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο θιπ γηα θάζε είδνπο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ φπσο θαη γηα ην φθεινο απηνχ νξίδεηαη ζε 18%, θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άρθρο 14. Φρηματοδότηςη - Κρατήςεισ 

14.1. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΙΟΓΖΚΟ» θαη ΑΣΑ. 

14.2. Ο Αλάδνρνο ζα θαηαβάιιεη ηηο αληίζηνηρεο θξαηήζεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν 

δεκνπξάηεζεο πξνζθνκίδνληαο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ ηηο αληίζηνηρεο 

απνδείμεηο θαζψο θαη απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ πξνθαηαβιεηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

14.3. Δπίζεο, ππνρξεψλεηαη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε πηζηνπνηήζεσλ λα 

πξνζθνκίδεη ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο ησλ ηειψλ ησλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, αθφκα θαη φηαλ έρνπλ ζπζηαζεί ππεξγνιαβίεο κε ηελ έγθξηζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

14.4. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηέιε δηνδίσλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, απφ 

ηνλ Φ.Π.Α θαη ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.Γ.3092/54 πάλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην 

εμσηεξηθφ πιηθά, εθφδηα θιπ έζησ θαη αλ αλαθέξεηαη αληίζεηε γεληθή δηαηχπσζε ζηελ ΑΔ ηνπ 

ΤΠ.ΟΗ.Ο., θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Λ.Γ.4486/66-ΦΔΘ 131Α θαη 

453/66-ΦΔΘ16Α “Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ θνξνινγηθώλ δηαηάμεσλ”. Δπίζεο, δελ απαιιάζζεηαη 

απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαχζηκα θαη 



 40 

ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Λ.2366/53 (ΦΔΘ 83Α/10.4.53) Λ.1081/71 (ΦΔΘ 273Α/27.12.71) θαη 

Λ.893/79 (ΦΔΘ 86Α/18.4.79) 

14.5. Ο Φ.Π.Α. επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Φνξέα. 

 

Άρθρο 15. Απρόβλεπτα 

χκθσλα κε ην Λ 4412/2016  ην πνζφ ησλ απξφβιεπησλ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε 15% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ζηνλ νπνίν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην Γ.Δ & Ο.Δ.), ην νπνίν 

επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Κε ην πνζνζηφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, 

θαιχπηνληαη  νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ 

θαζηεξψζεθαλ σο ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη νη δαπάλεο γηα εξγαζίεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε απφ 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη αιιαγή ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ. Θαηά ηα 

ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.4 ηνπ αξ.11 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 156 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

ε θάζε πεξίπησζε έρεη εθαξκνγή ε Δγθχθιηνο 21/97 Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. “Δπαλππνινγηζκφο δαπαλψλ 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο”. 

 

Άρθρο 16. Διεύθυνςη  Έργων από τον Ανάδοχο 

16.1. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηνλ 

Φνξέα ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ έξγνπ, πνπ ζα εθηειεί ρξέε πξντζηάκελνπ εξγνηαμηαθνχ 

γξαθείνπ, θαη ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ εγθξίλεη ηνλ πξνηεηλφκελν κεραληθφ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη 

θαηάιιεινο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα 

νκηιεί, δηαβάδεη θαη γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο 

νθείιεη λα δηαζέηεη κεηαθξαζηή κε δηθή ηνπ δαπάλε.  

16.2. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Δξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε άξηηα θαη 

αζθαιή θαηαζθεπή ησλ εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ ζην έξγν. Γη' απηφ πξέπεη λα 

ππνβάιεη ζηνλ Φνξέα ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο 

επζχλεο ηνπ. 

16.3. Ο Αλάδνρνο επίζεο, ζα νξίζεη ηνλ Κεραληθφ Αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ (θαη ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ), ν νπνίνο ζα είλαη πηπρηνχρνο Κεραληθφο ΑΔΗ ή ΣΔΗ, θαη ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο επί ζεκάησλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ Λνκνζεζία. 
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16.4. Ο δηνξηζκφο θαη ε απνδνρή δηνξηζκνχ ηνπ Κεραληθνχ Αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη 

λα γίλεη εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

16.5. Θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ 

κεραληθνχ ηνπ έξγνπ ζην εξγνηάμην γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ηεο Κειέηεο. 

 

Άρθρο 17. Φρόνοσ Εγγύηςησ - Δωρεάν υντήρηςη 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη - πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ - λα ζπληεξεί δσξεάλ φιεο ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ επί δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Λ.4412/2016. ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλσηέξα βία ή 

άιιε αηηία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε απνθαηάζηαζε θαη απνδεκηψλεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Λ.4412/2016. 

Θαηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή 

γη' απηφ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκία γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, 

κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην 

δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ' επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

 

Άρθρο 18. Διεξαγωγή τησ Κυκλοφορίασ - Μέτρα Αςφαλείασ - ήμανςη 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη, παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαζηψλ 

ζην θαηαζθεπαδφκελν ηκήκα, ηελ ζπλερή, αθψιπηε θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο κε 

ηελ θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ παξαθακπηεξίσλ ηκεκάησλ πξνο φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ή εξγνηάμηα 

ηνπ Έξγνπ. Έρεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάμεη ζρεηηθή κειέηε θαζψο θαη 

κειέηε ζήκαλζεο (ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή). 

Ο Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε, αζηηθή θαη πνηληθή, γηα θάζε αηχρεκα εμ αηηίαο ησλ 

έξγσλ ή ηεο πιεκκεινχο ζήκαλζεο ησλ, αθφκα ησλ εθηεινχκελσλ απνινγηζηηθά. 

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ έγθαηξε θαη πιήξε ζήκαλζε ησλ έξγσλ, ν Φνξέαο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ ελαληίνλ ηνπ, κπνξεί λα εθηειέζεη ηε ζήκαλζε ζε βάξνο θαη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα 

θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ηελ ακέιεηά ηνπ απηή. 

 

Άρθρο 19. Εγκαταςτάςεισ Οργανιςμών Κοινήσ Ωφέλειασ 

Ο Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εληνπίζεη 

ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα θιπ Οξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο πνπ εκπίπηνπλ ζην εχξνο 
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θαηάιεςεο ησλ έξγσλ θαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Φνξέα ζρεηηθά ζρέδηα ζηα νπνία ζα απεηθνλίδνληαη 

νη πξνο κεηαηφπηζε εγθαηαζηάζεηο. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο βαξχλνπλ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ Φνξέα, λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαηφπηζεο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. 

Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή βιαβψλ ζηηο 

ππφςε εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ ζπκβνχλ εμ 

αηηίαο ησλ έξγσλ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Άρθρο 20. Μελέτη των υνθηκών του Έργου 

20.1. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα δηεξεπλήζνπλ πιήξσο θαη λα πεξηιάβνπλ αλαιφγσο ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο: 

 Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη ηηο πεξηνρέο πεγψλ πιηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 Σελ Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ, θιπ. 

 Σηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 Σα δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ Γ.Δ.Θ.Ο., Σνπηθέο Αξρέο θιπ. 

 Σελ πξνζπέιαζε θαη ηα πξνβιήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο. 

 Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ 

ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, λα εθηηκήζνπλ επαξθψο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο. 

 Σελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία ζηελ Διιάδα θαη Γηεζλψο θαη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο 

ηελ επηξξνή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ Λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

20.2. Αθήλεηαη ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε 

νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, κειέηεο ή παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε ή 

θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ή 

απνδεκίσζε. 

20.3. Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί γηα ηηο επηηφπηεο 

ζπλζήθεο κε επηζθέςεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηπρφλ πξφζζεησλ ή λέσλ 

ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ, ηελ κειέηε ησλ γεσηερληθψλ ζπλζεθψλ. Γηα φια ηα αλσηέξσ ν 

Αλάδνρνο δελ ζα ακεηθζεί ρσξηζηά αθνχ απηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
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20.4. Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Φνξέα ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε 

λα ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε θαη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

20.5. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αλάγθε λα δηεξεπλήζεη ν Αλάδνρνο θαη λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ δπλαηφηεηεο πξνζπνξηζκνχ λεξνχ πνπ ζα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ. 

20.6. Οη δηαγσληδφκελνη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο απνδέρνληαη φηη κειέηεζαλ πιήξσο ηελ θχζε θαη 

ηελ ζέζε ησλ έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο κεηαθνξέο, 

δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε πιηθψλ, χδαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ δηακφξθσζε 

θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιψλ πνπ κπνξεί λα βξεζνχλ 

πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο ην είδνο θαη ηα κέζα, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη 

θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε 

ηξφπν δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. 

20.7. Παξάιεηςε ησλ δηαγσληδφκελσλ ή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ελεκέξσζε ηνπο κε θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο απηνχο δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηελ θαζνιηθή 

αξκνδηφηεηα θαη επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ησλ πξνο ηελ ζχκβαζε. 

20.8. Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κε δηθή ηνπ θαζνιηθή 

αξκνδηφηεηα θαη επζχλε λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη 

ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, κειέηεο θιπ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ. Δπίζεο, λα έρεη ζπκπεξηιάβεη φια απηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

20.9. Οη Γηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ επαξθψο γηα ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. 

Αληίζηνηρε ππνρξέσζε ππάξρεη θαη αλαθνξηθά κε ηελ Λνκνζεζία ησλ θξαηψλ φπνπ ελδερφκελα 

ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή απφ ηα νπνία ζα γίλεη πξνκήζεηα πιηθψλ, θαζψο θαη 

γηα ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο, πλζήθεο θαη Λνκνζεζίεο ζρεηηθέο κε Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θιπ. 

 

Άρθρο 21. Υύλαξη Τφιςτάμενων Τλικών, Έργων, Καταςκευών & Μέςων 
και Προςταςία τησ Βλάςτηςησ. 

21.1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη πάληνηε λα θπιάζζεη θαη δηαηεξεί φια ηα θάζε είδνπο πιηθά θαη κέζα 

πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο 

επίζεο θαη θάζε εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πεξίθξαμε ή 

ηελ εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηνχ, ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θάπνηα 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Δάλ ν Φνξέαο δηαπηζηψζεη φηη ν Αλάδνρνο δελ πξνθπιάζζεη κε επάξθεηα 

πιηθά, κεραλήκαηα, εθφδηα ή εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ηφηε ε πεξηνπζία απηή δχλαηαη λα 

πξνθπιαρζεί απφ ηνλ πξψην κε ηελ δαπάλε θχιαμεο λα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζα θξαηεζεί 

απφ φζα απηφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη. 
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21.2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαζθεπψλ, ησλ θνηλσθειψλ θαη θάζε είδνπο έξγσλ, πνπ ππάξρνπλ θαη γηα ηελ πξφιεςε 

δεκηψλ ή ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ 

πξέπεη λα επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ ίδην. ε αληίζεηε πεξίπησζε απηφ ζα γίλεηαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

21.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο 

δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ζην ρψξν πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία. Δπίζεο είλαη 

ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε βιάβε ηδηνθηεζηψλ ηξίησλ, θνπή ή βιάβε δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε πνπ πξνθαιείηαη απφ θαθφ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, 

απφζεζε πιηθψλ ή θαηαζηξνθή θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα. 

 

ΆΡΘΡΟ 22. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ1  

22.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε   λα   εμαιείθνληαη   ή   

λα   ειαρηζηνπνηνχληαη   νη   θίλδπλνη   αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9),  Λ.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7),  Λ. 3850/10 2(αξ. 

42). 

22.2  ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ 

θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο 

θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-

3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, 

θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ 

θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Λ.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7). 

γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 

απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111),  ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11),  Λ.3850/10 

(αξ. 42-49). 

                                                 
1  Ζ έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 

305/96 
2  Ο Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, 

θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Λ. 1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96,  θιπ 
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Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε 

γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ 

ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε 

εηαηξεία). 

22.3 ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα 

αθόινπζα : 

22.3.1. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ ) - Φάθεινο 

Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

α. Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ 

πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα 

πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 

εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα 

ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 

παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

Λ.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7 ). 

γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 

παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε 

ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, 

πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.4412/2016 (αξ. 

138 παξ.7 ). 

ε. Λα ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ. 10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε 

ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 

Τγείαο (ΦΑΤ). 



 46 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 

κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : 

ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο 

ελζσκαηψζεθαλ ζην Λ.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7 ). 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 

(αξζ. 12 παξάξηεκα II). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ 

έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ, 

ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην 

α' ηνπ Λ 4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην 

ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζην Λ.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 

4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη 

ην ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη 

θ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

22.3.2. Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε 

ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (αξ. 8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). 

β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην 

έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ. 8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
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γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε 

άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο 

θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 

αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ 

αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Λ.3850/10 (αξ.9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη 

ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ 

ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ 

εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ  

εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο 

Λ.3850/10 (αξ. 14 παξ. 1 θαη αξ. 17 παξ. 1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο (Λ 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη 

ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε 

ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Λ.3850/10 (αξ.43 

παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 

θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί 

ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα 

ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
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4. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν 

αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ.3850/10(αξ.43παξ.2γ). 

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 

22.3.3. Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), 

φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή 

Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 

ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Λ. 1396/83 (αξ. 8) 

θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

22.3.4. πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ 

Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 

Ζ Κ Α. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.ΚΑ. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 

αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

22.4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ 

ζην εξγνηάμην. 

22.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 

παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 

(αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαέξησλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ 

έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 
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ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, 

παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή 

αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, 

παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ 

δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή 

αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 

12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10),  Λ.3850/10(αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 

(αξ. 109,110), Λ. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α,  παξ. 13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ) ζηνπο 

εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 

νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο 

νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 102-108), Λ. 1430/84 (αξ. 16-18), ΘΤΑ 

Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 

Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

22.4.2. Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - 

εθθόξησζε - ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΚΔΟ/0/613/16-2-2011 ηνπ η. ΤΠΤΚΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 

Έξγσλ» (ΟΚΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σελ ΘΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η. ΤΠΔΘΑ θαη η. ΤΠΤΚΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα 

ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο : Λ.2696/99 (αξ. 9 - 1 1  θαη αξ.52) θαη ηελ 

ηξνπ. απηνχ : Λ.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 



 50 

β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο 

νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ: Λ. 3542/07 (αξ.43,44). 

γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 

θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ 

: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.Η\/κέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 

(αξ. 31,35). 

δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 

216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΘΤΑ 8243/1113/91 (αξ. 8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη 

αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Λ.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. 

απηνχ : Λ. 3542/07 (αξ.30). 

ε.  Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) 

ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ 

ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94,  δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη  

βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Λ.3850/10 (αξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

22.4.3. Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 

(αξ. 2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε 

κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 

(αξ. 17, 45-74 ), Λ 1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: 

ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV 

κέξνο Β ηκήκα II παξ.7 - 9), ΘΤΑ 15085/593/03, ΘΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Λ.3850/10 

(αξ. 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα II, 

παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ. 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
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5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', 

ηκήκα II,   παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα 

ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ  εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 

εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη 

αξ.4. παξ.7 ). 

22.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

22.5.1. Καηεδαθίζεηο : 

Λ 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18-33, 104), ΘΤΑ 8243/1113/91 (αξ. 7), ΤΑ 31245/93, 

Λ. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. III ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 

2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : 

Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

22.5.2. Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Λ. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη 

αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, 

ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. III), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. 

απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: 

ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 

22.5.3. Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο 

ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Λ. 1430/84 (αξ. 7-10), ΘΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 

396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. III), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α παξ.1, 10 

θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 

22.5.4. Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
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ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 

παξαξη. III), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΤΑ αξ. νηθ. 16289/330/99. 

22.5.5. Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, 

δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. 

III), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 

22.5.6. Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 

θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο 

έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Λ.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, 

Λ. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. III), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε 

ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 

22.5.7. Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ. 100), Λ 1430/84 

(αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ. 9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95,  ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 

παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

22.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ:  

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

Α. ΛΟΚΟΗ       

Λ. 495/76 ΦΔΘ 337/Α/76 Π. Γ. 395/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

Λ. 1396/83 ΦΔΘ 126/Α/83 Π. Γ. 396/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

Λ. 1430/84 ΦΔΘ 49/Α/84 Π. Γ. 397/94 ΦΔΘ 221/Α/94 

Λ. 2168/ 93 ΦΔΘ 147/Α/93 Π. Γ. 105/95 ΦΔΘ 67/Α/95 

Λ. 2696/99 ΦΔΘ 57/Α/99 Π. Γ. 455/95 ΦΔΘ 268/Α/95 

Λ. 3542/07 ΦΔΘ 50/Α/07 Π. Γ. 305/96 ΦΔΘ 212/Α/96 

Λ. 3669/08 ΦΔΘ 116/Α/08 Π. Γ. 89/99 ΦΔΘ 94/Α/99 

Λ. 3850/10 ΦΔΘ 84/Α/10 Π. Γ. 304/00 ΦΔΘ 241/Α/00 

Λ. 4030/12 ΦΔΘ 249/Α/12 Π. Γ. 155/04 ΦΔΘ 121/Α/04 

    Π. Γ. 176/05 ΦΔΘ 227/Α/05 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΘΑ ΓΗΑΣΑΓΚΑΣΑ Π. Γ. 149/06 ΦΔΘ 159/Α/06 

Π. Γ. 413/77 ΦΔΘ 128/Α/77 Π. Γ. 2/06 ΦΔΘ 268/Α/06 

Π. Γ. 95/78 ΦΔΘ 20/Α/78 Π. Γ. 212/06 ΦΔΘ 212/Α/06 

Π. Γ. 216/78 ΦΔΘ 47/Α/78 Π. Γ. 82/10 ΦΔΘ 145/Α/10 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ:  
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

Π. Γ. 778/80 ΦΔΘ 193/Α/80 Π. Γ. 57/10 ΦΔΘ 97/Α/10 

Π. Γ. 1073/81 ΦΔΘ 260/A/81 Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

Π. Γ. 225/89 ΦΔΘ 106/Α/89 ΤΑ 130646/84 ΦΔΘ 154/Β/84 

Π. Γ. 31/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΘΤΑ 3329/89 ΦΔΘ 132/Β/89 

Π. Γ. 70/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΘΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΘ 138/Β/91 

Π. Γ. 85/91 ΦΔΘ 38/Α/91 ΘΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΘ 187/Β/93 

Π. Γ. 499/91 ΦΔΘ 180/Α/91 ΘΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΘ 765/Β/93 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΘΔ ΑΠΟΦΑΔΗ Γ. ΔΓΘΤΘΙΗΟΗ   

ΘΤΑ αξ. 8881/94 ΦΔΘ 450/Β/94 ΔΓΘΤΘΙΗΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ 

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 ΦΔΘ 451/Β/93   Π/208/12-9-03 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΘ 301/Β/94 ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΔΘ 73/Β/94   νηθ/215/31-3-08 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΘ 978/Β/95 ΔΓΘΤΘΙΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΘ 677/Β/95   ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ 

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΘ 1035/Β/96   

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΘ 113/Β/97   

ΘΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 ΦΔΘ 987/Β/99   

ΘΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΘ 1186/Β/03   

ΘΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΘ 708/Β/03   

ΘΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΘ 420/Β/11   

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΘ 59/Γ/89   

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΘ 1035/Β/00   

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΘ 1176/Β/00   

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΘ 686/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΘ 266/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΘ 16/Β/03   

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 ΦΔΘ 905/Β/11   

ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΘ 1287/Β/09   

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,     

Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΔΘ 155/Β/96   

 

Άρθρο 23. Εγκαταςτάςεισ Αναδόχου - Υωτιςμόσ 

Απφ ηνλ Αλάδνρν κπνξνχλ λα αλεγείξνληαη πξνζσξηλά θηίζκαηα (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, 

εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.α.) κε δηθή ηνπ κέξηκλα, εξγάηεο θαη πιηθά ρσξίο θακία δαπάλε ηνπ 

εξγνδφηε. Πξνζσξηλά θηίζκαηα θαη έξγα απηνχ ηνπ είδνπο ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζα αθαηξνχληαη απφ απηφλ κε έμνδα ηνπ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ. Απηά 

ηα θηίζκαηα θαη έξγα κπνξεί λα εγθαηαιείπνληαη θαη λα κε απαηηείηαη ε αθαίξεζε ηνπο, κφλν 

θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ αλεγεξζνχλ θηίξηα απηνχ ηνπ είδνπο 

κε πιηθά ηνπ Φνξέα, απηά ζα παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη θαη ζπληεξεί κε δαπάλεο ηνπ ηηο θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, εμαζθαιίδνπζεο επαξθή παξνρή χδαηνο γηα ρξήζε ζηα έξγα θαη ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηακέλεη ζηνλ ηφπν 

ησλ έξγσλ ή ησλ εξγαδφκελσλ ζε λπθηεξηλέο εξγαζίεο. 

 

Άρθρο 24. Καταβολή Ειςφορών προσ Ι.Κ.Α. και Αςφαλιςτικούσ 
Οργανιςμούσ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο πξνο ην Η.Θ.Α. θαη ηνπο άιινπο 

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο λφκηκεο εηζθνξέο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηνχο επί ησλ κηζζψλ θαη 

εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ απφ απηφλ εξγαηνηερληθνχ θαη θάζε είδνπο 

απαζρνινχκελνπ ζην παξφλ έξγν πξνζσπηθνχ θαη βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, λα κεξηκλά θαηά ηελ 

κηζζνδνζία ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θξάηεζε θαη ησλ θάζε είδνπο εηζθνξψλ θαη 

θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγαδφκελν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο ζε θάζε πεξίπησζε 

παξάιεηςεο θξάηεζεο εηζθνξψλ απηνχ ηνπ είδνπο θαη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπο, κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Φνξέα. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο ηνπ Η.Θ.Α. γηα κε νθεηιή πξνο απηφ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηνλ 

θνξέα ηα νηθεία αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ππάγεηαη ζηηο Θνηλσληθέο Αζθαιίζεηο. Αλ δελ ην πξάμεη, ν θνξέαο δηθαηνχηαη λα εθαξκφδεη 

αλάινγε θξάηεζε πάλσ ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη θάζε θνξά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

θαη κέρξη ηνλ ρξφλν πξνζθφκηζεο ηνπο. 

Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ηελ ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή 

ησλ αζθαιίζηξσλ, ν Φνξέαο πξνβαίλεη ζηελ ζχλαςε ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ 

αζθαιίζηξσλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη θξαηεί ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ απφ 

ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ. 

 

Άρθρο 25. Ειδικέσ Δαπάνεσ που Βαρύνουν τον Ανάδοχο 

25.1. ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο αλαθέξεηαη ζε πιήξσο πεξαησκέλεο εξγαζίεο ή 

πξνκήζεηεο πιηθψλ. Θαηά ζπλέπεηα ην ηίκεκα απηφ θαιχπηεη εμ νινθιήξνπ άπαζεο ηηο εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζηηο ΔΣΔΠ, αλεμάξηεηα αλ απηέο εκθαλίδνπλ κηθξέο ή 

κεγάιεο δπζρέξεηεο εθηέιεζεο ηνπο. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηελ πξνζθνξά, ελδεηθηηθά αιιά 

φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

εξγαζίαο, δειαδή ηα κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε ιφγσ 

εκεξαξγηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (παξαιαβή θαη επηζηξνθή ηνπ κεραλήκαηνο, δπζκελείο 



 55 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, βιάβεο, ενξηέο θιπ) ή ιφγσ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ 

κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ 

κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο, νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θιπ). 

 Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ 

ζπλεξγείσλ απφ εξγνδεγνχο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο 

εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηα απηψλ, εκεξαξγίεο αζθάιηζεο, δψξα ενξηψλ, ηαηξηθήο ησλ 

πεξίζαιςεο θιπ. 

 Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά αιιά είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε είδνπο εξγαζίαο, κε ηελ 

θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε 

είδνπο αζθαιίζεηο πιηθψλ. 

 Σα έμνδα απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ. 

 Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ηφπνπο ή ζέζεηο πξνκήζεηαο ή 

παξαγσγήο κέρξη ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν. 

 Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηδηφθηεησλ πεγψλ ιήςεο θάζε είδνπο πιηθψλ ή ρψξσλ 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο. Ο Φνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε δηελέξγεηαο 

απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ ιήςεο απνζήθεπζεο θιπ πιηθψλ. 

 Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο φινπ ή κέξνπο εξγαζηψλ δηα ρεηξψλ εξγαηνηερληηψλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ είλαη αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη 

απαξαίηεηε γηα θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Φνξέα. 

 Οη δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ηελ ιήςε ζηνηρείσλ, θαηακέηξεζε πιηθψλ θιπ, 

ζχληαμε θαη εθηχπσζε ζε ηεηξαπινχλ ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ εηο δηπινχλ. 

 Οη δαπάλεο εθηέιεζεο θαη επαλάιεςεο απαζψλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 Οη δαπάλεο επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επαλφξζσζεο θάζε βιάβεο ή δεκίαο 

θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο. 

 Οη δαπάλεο δηνδίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απαηηείηαη. 

 Οη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη 

εθνδίσλ ηνπ έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ θαη γεληθφηεξα φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο θιπ, πνπ ζα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Θψδηθα 
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Λφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην Δηζαγσγήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3215/55 δελ πξνέξρεηαη 

νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ζε άιιε Τπεξεζία ε 

δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε ή λα ρνξεγήζεη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε γηα ηελ παξνρή 

νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, 

εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή 

άκεζα. 

 Ζ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, θιπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα. 

 Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ηελ αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηνπ έξγνπ 

 Οη θάζε είδνπο κεηξήζεηο θαη ιήςε ζηνηρείσλ (πςνκέηξσλ, δηαζηάζεσλ θιπ) 

 Οη θάζε είδνπο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη 

ηπρφλ ρξήζε επξεζηηερληψλ κεη' απνδεκίσζεο ησλ δηθαηνχρσλ. 

 Ζ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη νη ηπρφλ δαπάλεο 

κίζζσζεο ρψξνπ ή αγνξάο ησλ αλαγθαίσλ εδαθηθψλ ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ 

εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ. 

 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο 

ρψξνπο γηα ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ, πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, 

ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ φπσο θαη νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηε δηάξθεηα απηήο ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο 

έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν). 

 Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ θαη ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Οη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο ζην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. 

 Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 

έληερλε εθηέιεζε ηεο πιήξνπο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νη 

Π.Σ.Π, ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ην θαη' 

απνθνπήλ ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θιπ γηα ηαθηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ απφ θάζε πιεπξά. 

25.2. ην πνζφ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηελ πξνζθνξά γεληθψλ εμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ εξγαιείσλ, ησλ επηζθαιψλ εμφδσλ επηζηαζίαο, ησλ θάζε είδνπο 

θξαηήζεσλ, θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, δηθαησκάησλ, αζθαιίζεσλ θιπ δεκνζηεχζεσλ, 

δηαθεξχμεσλ, θεξπθείσλ, ζπκθσλεηηθνχ, ησλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη 
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εξγνηαμίσλ γεληθά, ησλ πξνζπειάζεσλ πξνο ηα εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ 

πιηθψλ θάζε είδνπο. 

25.3. Ο Φνξέαο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα 

ηπρφλ δπζρέξεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ πνπ ζα αλαθχνπλ ή απφ ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ζξαχζεο θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο 

πεγέο ιήςεο, ήηνη ρεηκάξξσλ ιαηνκείσλ θιπ, πνπ ζα παξνπζηαζζεί ή απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο 

κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία. 

25.4. Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ γηα ηελ, θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, αθψιπηε θαη αζθαιή εμππεξέηεζε ηεο δηελεξγνχκελεο θπθινθνξίαο γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε φηη αθνξά ηηο νδνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη δελ δχλαηαη λα 

θπθινθνξήζεη νρήκαηα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. Οπσζδήπνηε εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε 

ηέηνησλ νδψλ (κέζα ζηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο) ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ ζπληήξεζε θαη 

ησλ νδψλ απηψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

25.5. Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή αηχρεκα 

πνπ ζα ζπκβεί. 

25.6. Σνλ Αλάδνρν επίζεο βαξχλνπλ: 

α) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο πεγψλ θάπνησλ πιηθψλ 

θαη απφ άιιε πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία. 

β) Οη δαπάλεο ηπρφλ ζπκπιήξσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

γ) Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ή 

δηφξζσζε ηεο ρνξεγνχκελεο απφ ηνλ Φνξέα ηνπνγξαθηθήο κειέηεο ή αλαζχληαμε απηήο, ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη ηελ ιήςε ησλ 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ επηβιέπνληα θαη ηελ ζχληαμε φισλ ησλ 

επηκεηξήζεσλ θαη επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, θάζε θνξά πνπ απηφ απαηηείηαη θαηά ηα δηαδνρηθά 

ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή αθνξά ζε κηθξνπαξαιιαγέο - πςνκεηξηθέο ή νξηδνληηνγξαθηθέο 

- νπφηε πξέπεη λα ππνβάιινληαη, κε ηα δηαθαλή ηνπο, φια ηα απαηηνχκελα ηεχρε γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζθνπνχ. 

δ) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ 

πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα 

ζην Φνξέα: 

1. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:500 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ησλ θαηαζθεπψλ. 
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2. Θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζε θιίκαθα 1:50. 

ε) Ζ δαπάλε ιήςεο έγρξσκσλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ε ππνβνιή ηνπο ζηελ 

Τπεξεζία καδί κε ηα αξλεηηθά ηνπο θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ πνπ 

εθηειείηαη, φπσο ηήξεζεο θαη ππνβνιήο πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηνχ, εκεξνινγίνπ 

έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

ζη) Οη δαπάλεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γεληθά θάζε 

άιιε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά. 

δ) Οη δαπάλεο ζχλαςεο ηεο χκβαζεο. 

ε) Οη δαπάλεο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο, δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη (ππνβνιή κειεηψλ θιπ).  

25.7. Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακηά επζχλε ή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή δαπαλψλ ή 

απνδεκηψζεσλ γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο. 

 

Άρθρο 26. Φρήςη του Έργου προ τησ Αποπεράτωςησ 

Ο Φνξέαο ηνπ έξγνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη ππφ ηελ θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νηνπδήπνηε 

πεξαησζέληνο κεξηθψο ή νιηθψο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη ηνχην απνηειεί 

απνδνρή νηαζδήπνηε εξγαζίαο κε απνπεξαησζείζεο ζχκθσλα κε ηελ Δξγνιαβηθή χκβαζε. 

 

Άρθρο 27. Προςταςία Σοπίου - Καθαριςμόσ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θάζε κέηξν θαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο εληνιέο ηνπ Φνξέα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηεξψληαο 

απφιπηα ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Τπνρξενχηαη ρσξίο απνδεκίσζε (νη 

δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ζηελ πξνζθνξά ηνπ) πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ρξήζε ηνπ 

έξγνπ λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ ηελ πεξηνρή θαη γεληθά απφ ην εξγνηάμην 

απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ 

θαη λα απνθαηαζηήζεη ηνπο ρψξνπο φπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα. 

 

Άρθρο 28. Γενικέσ Διατάξεισ – Υωτογραφίεσ - Δημοςιότητα του Έργου 

28.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θαη ππνβάιιεη ζην Φνξέα θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ 

κεξίκλεο θαη δαπάλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ιεπηνκέξεηα απφ ηελ δηαηαγή ηνπ 

Τ.Γ.Δ. αξ. 7603/5-2-1960 (Δγθ. Α 20) ήηνη: 

 Φσηνγξαθίεο ηεο πξνυπάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζην Φνξέα κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 1εο πηζηνπνίεζεο. 

 Φσηνγξαθίεο ησλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 
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 Φσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ πεξαίσζή ηνπ, ζα ππνβιεζνχλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηεο ηειεπηαίαο πηζηνπνίεζεο, πξηλ ηελ ηειηθή. 

 Οη θσηνγξαθίεο ζα εθηππψλνληαη κε κεγέζε 16Υ18 ή 18Υ24 ζε ιεπθφ ραξηί ή εθφζνλ 

απηφ είλαη δπλαηφ ζα παξαδίδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

28.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, λα θαηαζθεπάζεη θαη εγθαηαζηήζεη 

κία πηλαθίδα δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα, πνπ ζα ρνξεγήζεη ν Φνξέαο 

θαη ηηο ηζρχνπζεο Π.Σ.Π. ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο. 

 

Άρθρο 29. Λοιπά τοιχεία και Δεδομένα - Τποχρεώςεισ Διαγωνιζομένων 

29.1. Γλώζε ηνπηθώλ ζπλζεθώλ  

ε θάζε πεξίπησζε, πέξαλ ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θιπ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ 

Φνξέα, απνηειεί ηππηθή αιιά θαη νπζηαζηηθή ππνρξέσζε θάζε δηαγσληδφκελνπ ε εμαθξίβσζε θαη 

γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απφιπηε εθαξκνζηκφηεηα ηεο ηερληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην όηη νη δηαγσληδόκελνη έρνπλ 

επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηε θύζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ πιήξε γλώζε 

ησλ γεληθώλ θαη ηνπηθώλ ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο ηνύηνπ, θπξίσο ζε όηη αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο 

πεγέο ιήςεο πιηθώλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο ελαπόζεζεο πξντόλησλ εθζθαθώλ ή 

θαηεδαθίζεσλ - θαζαηξέζεσλ ή απνμειώζεσλ ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1312Β), ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε δηαρείξηζε  θαη  απνζήθεπζε  ησλ  πιηθώλ,  ηε  

δπλαηόηεηα  εμαζθάιηζεο  εξγαηνηερληθνύ  ελ  γέλεη πξνζσπηθνύ,  λεξνύ,  ειεθηξηθνύ  

ξεύκαηνο  θαη  νδώλ  πξνζπέιαζεο,  ηηο  ζπλήζσο  επηθξαηνύζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζηνλ 

ηόπν ηνπ έξγνπ, ηε δηακόξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηόηεηα θαη 

πνζόηεηα ησλ ππαξρόλησλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεύζηκσλ πιηθώλ, ην είδνο θαη ηα 

κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο) πνπ ζα απαηηεζνύλ πξηλ από ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη νπνηαδήπνηε  άιια  ζέκαηα πνπ κε νπνηνδήπνηε  ηξόπν κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ηελ πξόνδν ή ην θόζηνο απηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο όξνπο ηεο 

Σύκβαζεο.  

 

29.2. Καζνιηθή αξκνδηόηεηα θαη επζύλε Αλαδόρνπ  

Όια ηα πξνο, θαηαζθεπή αληηθείκελα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ηα πεξηγξαθφκελα ζηα Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο, φπσο θαη ζρέδηα, ζρήκαηα, πίλαθεο θιπ ηεο Κειέηεο Δθαξκνγήο, φπσο απηή ζα 

εγθξηζεί ηπρφλ ηξνπνπνηνχκελε απφ ηνλ Φνξέα, είλαη ηεο "Καζνιηθήο αξκνδηόηεηαο θαη επζύλεο 

ηνπ Αλαδόρνπ" θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, εθ' φζνλ δελ αλαθέξεηαη ζαθψο θαη 

ξεηψο ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα ηνπ Φνξέα.  
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Ζ "θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε Αλαδφρνπ" πεξηιακβάλεη - είηε απηφ αλαγξάθεηαη 

εηδηθφηεξα θαη' άξζξν ή παξάγξαθν είηε φρη - ελδεηθηηθά όρη όκσο πεξηνξηζηηθά φιεο ηηο 

θάησζη ππνρξεψζεηο: 

 Κέξηκλα, έμνδα, πιηθά, κέζα, εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ, επζχλε, κέηξα αζθαιείαο, κέηξα 

απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ, κέηξα ζήκαλζεο, κέηξα αζθαινχο θπθινθνξίαο θαη εξγαζίαο, κέηξα 

γηα απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ Δζληθνχ ή Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ή απνθαηάζηαζεο απηνχ ζε 

πεξίπησζε ξχπαλζεο, δηαδηθαζίεο θαη έμνδα θιπ πάζεο θχζεσο αδεηνδνηήζεσλ, ζχκθσλα θαη 

κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηηδήπνηε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

 Τπνρξέσζε εληνπηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ρψξαο ή θαη εθηφο απηήο, θαζψο θαη 

απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή ηπρφλ απαηηνχκελεο ελνηθίαζεο ή αγνξάο ή απνδεκίσζεο 

θιπ δαλεηνζαιάκσλ ή ζέζεο απφιεςεο ή εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Οη δαλεηνζάιακνη θαη νη 

ζέζεηο απφιεςεο ζα είλαη επηηξεπηέο κε απφθαζε Γεκφζηαο Αξρήο. 

 Τπνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο εθζθαθψλ, θνξηνεθθφξησζεο κεηά ζηαιίαο, πξνκήζεηαο 

θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνχ, εξγαζηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ζε εξγαζηήξηα ηεο απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε ζ’ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

Δπηθξάηεηαο γηα έιεγρν, αλαιχζεηο θιπ, κεηά ηεο αληίζηνηρεο ιήςεο δεηγκάησλ θαη 

απνδεκίσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ, εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη πξνδηαγξαθφκελσλ θαηά 

πεξίπησζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ή κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ή κέζνδν. 

 Φνξηνεθθφξησζε, απνκάθξπλζε θαη δηάζεζε ηπρφλ αρξήζησλ ή αθαηαιιήισλ ή ξεηαιηψλ 

ζε ρψξνπο απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε ή αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, δηάζηξσζε, δηαζπνξά 

πιηθψλ, αλακφριεπζε πξνο νκνγελνπνίεζε, ηερληθή αλάκημε, χγξαλζε, ζπκπχθλσζε. 

 Σπρφλ απνμήισζε θαη επαλαθαηαζθεπή πιηθψλ ή θαηαζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζε 

πεξίπησζε αζηνρίαο ή κε ηήξεζεο πξνδηαγξαθψλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηεο κειέηεο 

θιπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο. 

 Όιεο ηηο κειέηεο, έξεπλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαζψο θαη φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο γηα 

έληερλε εθηέιεζε θαη έιεγρν ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ ζπλνπηηθά ή αλαιπηηθά 

πεξηγξαθνκέλσλ ή κε εξγαζηψλ θαη αλαγθαίσλ γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ 

πεξηγξαθνκέλνπ έξγνπ ζε θάζε ζεκείν. 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΘΘ) θαη γεληθά θάζε 

πιηθνχ ή αληηθεηκέλνπ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο πνπ ζεσξείηαη απφβιεην 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 2939/2001, θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 

ηνπ Λ. 3854/2010 θαη ηεο ππ. αξηζκ. 36259/1757/Δ103/23-08-2010 ΘΤΑ, ΦΔΘ 1312 Β/24-

08-2010. Πεξηιακβάλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ, ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο 

ρψξνπο ησλ απνβιήησλ ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ΑΔΘΘ, ε θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ 
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ππνρξεψζεσλ πξνο ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ΑΔΘΘ θαη ε ιήςε ηεο βεβαίσζεο παξαιαβήο απφ 

ην δηαρεηξηζηή ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ΑΔΘΘ. 

Απφ ηα παξαπάλσ πεξηγξαθέληα, δελ είλαη ηεο "θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο Αλαδφρνπ" 

θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κφλν ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα, εθ' φζνλ θαη 

κφλνλ φηαλ ζαθψο, ξεηψο θαη επαθξηβψο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ηεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ σο αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα. 

 

Άρθρο 30. Περαίωςη 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαζψο θαη ζην άξζξν 168 ηνπ 

Λ. 4412/2016, ρνξεγείηαη βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ε νπνία αθεηεξηάδεη ην ρξφλν 

εγγχεζεο (15 κήλεο) θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ βεβαίσζε απηή εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία εθφζνλ : 

 έρεη πεξαησζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, πεξηιακβαλφκελεο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ έξγσλ 

δηακφξθσζεο ρψξσλ, ε παξαιαβή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη θαηαιφγσλ εμνπιηζκνχ θαη 

ηέινο ε παξαιαβή ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

 έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο νη θαηά ηε χκβαζε απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη έιεγρνη, 

 έρνπλ παξαιεθζεί ην πιήξεο κεηξψν θαη ηα ζρέδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

 έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απνξξένπλ απφ ηελ 

Δξγνιαβηθή χκβαζε. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ θαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ 

δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Λ. 

4412/2016. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγήζεθε ή δελ ζπληειέζζεθε ε πξνζσξηλή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο δηελεξγνχληαη ηαπηνρξφλσο 

πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή απφ επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ 

απηφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 (ΕΚΣΕΛΕΗ  ΕΡΓΑΙΩΝ – ΕΚΚΑΥΕ  ΣΑΥΡΩΝ ΚΑΙ  ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  
ΩΛΗΝΩΝ ) 

Ο  αλάδνρνο  ηνπ  έξγνπ  είλαη  ππνρξεσκέλνο  γηα  ηε  ράξαμε  πάλσ  ζην  έδαθνο  ηνπ  άμνλα  

ησλ  αγσγψλ , ηνπ  πδξαγσγείνπ, ζχκθσλα  κε  ηα  ζρέδηα ηεο  κειέηεο  θαη  ηηο  νδεγίεο  ηεο  

Τπεξεζίαο. 
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Ύζηεξα  απφ  ηελ  παξαπάλσ  ράξαμε  θαη  παζζάισζε  ν  αλάδνρνο κε  δαπάλεο  ηνπ  νθείιεη  

λα  θάλεη  ηε  ρσξνζηάζκεζε  ηνπ  άμνλα  ηνπ  πδξαγσγείνπ  θαη  ηε  ράξαμε ηεο  θαηά  κήθνο  

ηνκήο  ηνπ  εδάθνπο. 

Ζ  εθζθαθή  ησλ  ηάθξσλ  απφ  ηνλ  αλάδνρν, ζα  γίλεη  αθνχ  ζεσξεζεί ε  θαηά  κήθνο  ηνκή  

θαη  ν  θαζνξηζκφο  ηεο  εξπζξάο  γξακκήο  απφ  ηελ  Τπεξεζία. 

Ωο  ζπκβαηηθφ  πιάηνο  εθζθαθήο  ηάθξσλ  αλεμάξηεηα  κε  ην  βάζνο  εθζθαθήο  θαη  θχζεσο  

ηνπ  εδάθνπο  νξίδεηαη  ην  πιάηνο  ησλ  70 εθ. 

Σν  ειάρηζην  βάζνο  εθζθαθήο  θαζνξίδεηαη  ζε  ζπλάξηεζε  ηεο  δηακέηξνπ  ησλ  ζσιήλσλ  ζε  

ηέηνην  ηξφπν  ψζηε  πάλσ  απφ  απηνχο  λα  ππάξρεη  αξθεηφ  χςνο  επηρψζεσο ην  νπνίν  δελ  

κπνξεί  λα  είλαη  κηθξφηεξν  ησλ  0,80 – 1,00 κ. 

Ο  ππζκέλαο  ηεο  ηάθξνπ  ζα  ηζνπεδψλεηαη  ηειείσο  γηα  λα  εμαζθαιίδεηαη  έηζη  ε  θαηαζθεπή  

θαη  απφιπηε  επαθή  ησλ  ζσιήλσλ  πάλσ  ζην  έδαθνο. Όηαλ ην  έδαθνο  είλαη  βξαρψδεο  θαη  

ζθιεξφ  ηφηε  ε  θαλνληθή  έδξαζε  ησλ  ζσιήλσλ  ζα  εμαζθαιίδεηαη  κε  ηε  δηάζηξσζε  ζηνλ  

ππζκέλα  ηεο  ηάθξνπ  ιεπηήο  άκκνπ  ε  θνζθηληζκέλνπ  ρψκαηνο  πάρνπο  ζπκπηεζκέλνπ  10 – 

15 εθ. 

Απαγνξεχεηαη  ηνπνζέηεζε  ιίζσλ  θάησ  απφ  ηνπο  ζσιήλεο  γηα  ζηήξημε  απηψλ  θαζψο  θαη  ε  

επαθή  ζσιήλσλ  κε  βξαρψδεηο  πξνεμνρέο  ηνπ  εδάθνπο. 

Ζ  ηνπνζέηεζε  θαη  ζχλδεζε  ησλ  ζσιήλσλ  κέζα  ζηηο  ηάθξνπο  ζα  γίλεηαη  κε  πξνζνρή  κε  

ηέηνην  ηξφπν, ψζηε  ην  δίθηπν  λα  έρεη  θαλνληθέο  επζπγξακκίεο  θαη  θιίζεηο  ζε  

Οξηδνληηνγξαθία  θαη  κεθνηνκή. 

Πξέπεη  λα  απνθεχγνληαη  νη  απφηνκεο  αιιαγέο  θιίζεσλ  θαη  δηεπζχλζεσλ  γηα  λα  κε  

δεκηνπξγνχληαη  ζεκεία  ζπγθεληξψζεσο  κέζα  ζηνλ  αγσγφ, ηα  νπνία  παξεκπνδίδνπλ  ηελ  

νκαιή  ιεηηνπξγία  ησλ  αγσγψλ  θαη  δηαθφπηνπλ  ηε  ξνή  ηνπ  λεξνχ. 

Ζ  πιήξσζε  ησλ  ηάθξσλ  ζε  χςνο  25 – 30 εθ.  πάλσ  απφ  ηνλ  ζσιήλα  ζα  γίλεηαη  κε  ηα  

ρέξηα, κε  θνζθηληζκέλν  ρψκα  ε ιεπηή άκκν, φηαλ  δελ  κπνξεί  λα  γίλεη  ην θνζθίληζκα  ηνπ  

ρψκαηνο. 

ΔΙΔΓΥΟ  ΠΗΔΔΩ : Ζ  δνθηκή  ζηε  ηάθξν  ζα  γίλεηαη  ζε  κήθε  αγσγνχ  κηθξφηεξα  ησλ  

500κ. Γηα  λα εμαζθαιηζζεί  ην  ακεηαθίλεην  ηνπ  αγσγνχ  θαηά  ηε  δνθηκή  επηρσκαηψλνληαη  

νη  ζσιήλεο  ζην  κέζν  απηψλ  θαη  ζα  παξακέλνπλ  αθάιππηα ηα  άθξα  ησλ  γηα  λα  κπνξεί  

λα  γίλεη  έιεγρνο  ζηεγαλφηεηαο  ησλ  ζπλδέζεσλ. 

Ζ  πιήξσζε  ηνπ  ζσιήλα  κε  λεξφ  πξέπεη  λα  γίλεη  κε  πξνζνρή  θαη  αξγά, απφ  ηελ  

θαηψηεξε  ζηάζκε  κε  ηξφπν  ψζηε  λα  αθαηξεζεί  ηειείσο  ν  αέξαο  κέζα  ζην  ζσιήλα. 

Όηαλ  γεκίζεη  ν  αγσγφο  κε  λεξφ  θαη  γίλεη  ν  εμαεξηζκφο  απηνχ, ζα  δηαθφπηεηαη  ε  εθηέιεζε  

ησλ  εξγαζηψλ  εληφο  ηεο  ηάθξνπ  γηα  ιφγνπο  αζθαιείαο. 
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α) Πίεζε  ειέγρνπ :  1, ½  θνξά  ε  πίεζε  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  πδξαγσγείνπ θαη  φρη  κηθξφηεξε  

ησλ  5 αηκ. 

β) Γηάξθεηα  ειέγρνπ : 30  ιεπηά  γηα  100 κ ζσιελψζεσο  θαη 

γ) Κηθξφηεξε  δηάξθεηα : 2 ψξεο. 

Δάλ  παξαηεξεζνχλ  δηαξξνέο  λεξνχ  ε  παξακνξθψζεηο  δηθηχνπ  ε  πηψζε  πηέζεσο  

κεγαιχηεξε  απφ  0,10 αηκ ε  δνθηκή  δηαθφπηεηαη, γίλεηαη  απνθαηάζηαζε  ησλ  βιαβψλ  θαη  ε  

δνθηκή  μαλαγίλεηαη  κέρξη  πνπ  λα  επηηχρεη  ηειηθά. 

Οιεο  νη  παξαπάλσ  δνθηκέο  εθηεινχληαη  κε  ηε  θξνληίδα  θαη  δαπάλεο  ηνπ  αλαδφρνπ. 

Όηαλ  νη  ζσιήλεο  θαη  ηα  ππφινηπα  εθφδηα  πδξεχζεσο  ρνξεγνχληαη  απφ  ηνλ  Γήκν  ζηνλ  

αλάδνρν, ηφηε  απηφο  δελ  παίξλεη  φθεινο. 

 

 

Οη πληάμαληεο 

Πξώηε 18/11/2020 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

ΠΡΧΣΖ 18/11/2020 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Τ. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 

ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ   

 

                                                                                              

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

Α.Μ.: 

ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΔΗΣΟΤ 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΡΟΓΟΛΗΒΟΤ ΣΟΤ Γ. ΑΜΦΗΠΟΛΖ  

    

35 / 2020 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 

 
 
ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.), αναφέρεται στους γενικούς 
συμβατικούς όρους, με τους οποίους, σε συνδυασμό προς τους όρους των λοιπών τευχών 
δημοπρατήσεως και λοιπών στοιχείων της μελέτης, θα γίνει από τον Ανάδοχο η κατασκευή 
του εν λόγω έργου. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 2ο : ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  
Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτά ισχύουν 
κάθε φορά καθώς και οι όροι της παρούσας Γ.Σ.Υ. και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, και 
κάθε σχετική διάταξη που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ   
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες για το είδος του έργου που 
εκτελείται τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων που 
αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΗ 
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Διακήρυξη.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΕΙΡΑ ΣΕΤΦΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΣΗ 
ΜΕΛΕΣΗ  
Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη Διακήρυξη.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο : ΜΕΛΕΣΗ ΤΝΘΗΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ   
Η συμμετοχή στην δημοπρασία, με την υποβολή προσφορών αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι 
οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του 
έργου αναφορικά με τις πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής και οριστικής απόθεσης 
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προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, 
δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος 
και οδών προσπέλασης, τις συνήθως κρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, ή παρόμοιες 
φυσικές συνθήκες εις τον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το 
είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων 
εκμεταλλεύσιμων υλικών το είδος και τα μέσα (μηχανήματα υλικά και υπηρεσίες) τα οποία 
θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία 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 και θα συμμορφωθεί πλήρως 
με τα εγκεκριμένα διαγράμματα και μελέτες της Υπηρεσίας, καθώς και τα λοιπά συμβατικά 
στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και 
αποτελούν μαζί με την διακήρυξη και την Ειδική Συγγραφή, την βάση της προσφοράς του, 
καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις 
του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Παράλειψη του Αναδόχου για 
ενημέρωσή του, με κάθε δυνατή πληροφορία,  αναφορικά με τους όρους της Σύμβασης, δεν 
απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του με τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ – ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την 
πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών που συνοδεύεται. 
Ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες και μέσα στην προθεσμία που 
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη, συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (άρθρο 145 του Ν.4412/2016).   
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό εξάμηνο τις 
εργασίες που προβλέπεται από γραμμικό διάγραμμα και το οποίο εγκρίνεται από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία κοινοποιεί πίνακες εργασιών που θα εκτελεστούν. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να 
εφαρμόζει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία εάν έτσι απαιτεί η καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση από τον 
εργοδότη.  
Η Υπηρεσία μπορεί σε κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των 
συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθμό των εργατών, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου 
του έργου, δεν είναι ικανοποιητικός.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕ ΒΑΡΤΝΟΤΕ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 
Οι τιμές του τιμολογίου, αναφέρονται σε μονάδες πλήρως τελειωμένων εργασιών, χωρίς να 
δικαιούται ο ανάδοχος καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε μίας από αυτές.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάθε μία από τις τιμές του τιμολογίου περιέχονται:  
(α) Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε 

εργασίας δηλ. μισθώματα, καύσιμα και λιπαντικά που απαιτούνται, η λόγω ημεραργιών 
επιβάρυνση από οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής μεταφοράς επί τόπου και 
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρά τους.  
(β) Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού 
από εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους,  ανειδίκευτους εργάτες 
για ημερομίσθιά τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές αποδοχές 
κ.λπ.  
(γ) Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις φορτοεκφορτώσεις 
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας, στον τόπο των 



 66 

έργων, καθώς και κάθε υλικό που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά πιθανό να χρειασθεί για την 
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.  
(δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζημιώσεως για την 
προσωρινή κάλυψη εκτάσεων για μεταφορά ή αποθήκευσή τους.  
(ε) Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, μηχανημάτων και 
υλικών.  
(στ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. 
Κάθε αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί κατόπιν είτε για τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που απαιτούνται για κάθε εργασία είτε στις 
αποδόσεις των εργατοτεχνικών είτε για τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών μετά την 
συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ – ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί, με βάση τις μελέτες, 

τις προδιαγραφές και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή των μελετών πάνω 
στο έδαφος, στην αναπασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων του έργου, στον έλεγχο των 
μελετών εφαρμογής σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες του έργου στη λήψη των 
απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων για συμπλήρωση και προσαρμογή των 
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης εφαρμογής, στις πιθανές συμπληρώσεις ή 
μικροτροποποιήσεις αυτής καθώς και στην σήμανση της ζώνης κατάληψης του έργου.  
2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης να εκπονήσει, ύστερα από έγγραφη εντολή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις αναγκαίες μικρομελέτες που θα απαιτηθούν από ενδεχόμενες 
συμπληρώσεις και προσαρμογές των στοιχείων της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα και με την 
Ε.Σ.Υ.  
3. Οι μελέτες θα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα μαζί με τα διαφανή σχέδια, θα 
συντάσσονται δε σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις σχετικές εγκυκλίους.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΦΟ – ΔΕΙΓΜΑΣΑ 
Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα 
υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο. 
Η δαπάνη προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, σε περίπτωση 
ακαταλληλότητας των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του 
έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  
Τα θέματα του παρόντος άρθρου διευκρινίζονται σε άρθρα της Ε.Σ.Υ. και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΗΓΕ ΤΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΦΟ – ΔΕΙΓΜΑΣΑ 
Ο Ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών 
υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση. 

Οι πηγές αυτές πριν από την χρησιμοποίησή τους πρέπει να εγκριθούν από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει την χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για το έργο 
πηγών.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, προβλέπεται και 
καθορίζεται κάθε φορά στην ΕΣΥ.  
Εάν ο Ανάδοχος δεν διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, θα πρέπει να διαθέτει με δική του 
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μέριμνα και δικές του δαπάνες χωρίς η Υπηρεσία να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή 
ευθύνη σχετικά με αυτό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 
Σε περίπτωση που χρειαστεί η σύνταξη τιμών μονάδων νέων εργασιών θα εφαρμόζονται τα 
εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κ.λπ). Διευκρινίζεται ότι 
αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα με τα μέσα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο 
για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων γνωστών ή 
άλλων τύπων καινούργιων ή μη,  εργατικών χεριών, σ’ ολόκληρο το έργο ή τμήματά του σε 
μικρή ή σε μεγάλη αναλογία κ.λπ).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΣΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχείρησής του, όσο 
διάστημα διαρκεί το έργο, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΑΥΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει στο ΙΚΑ, όλο το προσωπικό που απασχολεί, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για το ΙΚΑ. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες 
ανεγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, το 
απασχολούμενο στα εργοτάξια του έργου, και λοιπούς χώρους εφ’ όσον τούτο δεν υπάγεται 
στις διατάξεις για το ΙΚΑ.  
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με τα υπό του Νόμου και των 
σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων προβλεπόμενα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕ 
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 οποιοδήποτε τρίτο και για λήψη μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με 
δική του ευθύνη να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική, ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής 
σήμανσης έργων κ.λπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.  
Γαιώδη ορύγματα και γενικά ορύγματα σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. 
Επίσης ορύγματα και τυχόν όγκοι υλικών, μηχανημάτων κ.λπ σημαίνονται με πινακίδες και 
φώτα με μέριμνα του αναδόχου.  
Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με 
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για παροχή πρώτων βοηθειών.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ 
Ο Ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κ.λπ, όπως ορίζεται στο 
Ν.4412/2016, υποχρεούται δε να ανακοινώνει αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες εις αυτόν σχετικές 
διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφαλείας κ.λπ. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΤΘΤΝΕ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τόσο για την 
εφαρμογή των μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος 
ποινικά και αστικά είναι ο Ανάδοχος, οι δε έλεγχοι που ενεργούνται από την Υπηρεσία σε 
καμία περίπτωση απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη.  
2. Επίσης ο Ανάδοχος, είναι μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των προς χρήση υλικών γενικά, 
την χρησιμοποίησή των και την εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της παρούσης, των 
σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών 
τευχών και σχεδίων.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΗΜΑΝΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί και να συντηρεί στις θέσεις εργασίας και εργοταξίου, 
τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία 
θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά σπινθηρίζοντα σήματα.  
Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου είναι ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου 

για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την ομαλή κυκλοφορία στους δρόμους, 
παρακαμπτηρίους και προσπελάσεις σε όλα τα σημεία του εργοταξίου ημέρα και νύκτα. Τα 
παραπάνω μέτρα θα παίρνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ευθύνεται 
αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
ασφαλείας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΥΕΛΕΙΑ 
(Ο.Κ.Ω.) 
1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να 
υφίστανται εναέριοι ή υπόγειοι εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. που πρέπει να 
μετατοπισθούν από τους αρμόδιους φορείς.  
2. Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικοδομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος, όμως 
έχει υποχρέωση να έρχεται σε άμεση επαφή και συνεννόηση με τις υπηρεσίες των 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μη δικαιούμενος για τον λόγο τούτο ιδιαίτερη αποζημίωση 
λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που προκαλούνται στις εκτελούμενες απ΄ αυτού εργασίες.  
3. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την φροντίδα (όχι την δαπάνη) για την σύνδεση των 
εγκαταστάσεων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κλπ).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΤΛΙΚΑ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ – ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ 
ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δαπάνη και ευθύνη του τα παραδιδόμενα από 
τον κύριο του Έργου για χρήση ή ενσωμάτωση μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κ.λπ. 
2. Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι 
διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κ.λπ), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα 
εκτελεστούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες από την 
Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.  

3. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται όπως προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, και την λήψη κάθε άλλου 
μέτρου, για να μην προκληθούν ζημιές σε τρίτους ή και στο έργο, χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση. Αν παρ’ όλα τα μέτρα προκληθούν ζημιές, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε 
τμήματος έργου καθώς και μετά την περάτωση ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να 
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απομακρύνει από το εργοτάξιο κάθε απαιτούμενη προσωρινή εγκατάσταση προβλεπόμενη 
υπό του προηγουμένου άρθρου 21 της παρούσης, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, 
μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις 
μηχανημάτων κ.λπ, να αποξηλώσει κάθε βοηθητικό έργο κ.λπ το οποίο θα υποδειχθεί από 
την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την λειτουργία του κτηρίου, να ισοπεδώσει τους 
χώρους, όπου αυτά ήσαν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα κ.λπ, να παραδώσει δε τελείως 
καθαρές τόσον τις κατασκευές όσον και τους γύρω χώρους του εργοταξίου μετά τη 
διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τη μελέτη και γενικώς να μεριμνήσει για κάθε άλλο 
απαιτούμενο για την παράδοση του έργου σε καλή λειτουργία σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης ή προδιαγραφόμενο στην Ε.Σ.Υ.  
2. Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφο υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
δεν προβεί στην έναρξη και μέσα σε εύλογη προθεσμία περάτωση των παραπάνω εργασιών, 
αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου, η γενομένη δαπάνη εκπίπτει από την πρώτη 
επόμενη πληρωμή και δεν εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματός 
του για το λόγο αυτό.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΦΡΟΝΟ ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΕΩ ΣΩΝ ΈΡΓΩΝ 
α) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη του έργου και 
υποχρεούται στην συντήρησή του είναι δεκαπεντάμηνος και μέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου.  
Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιούμενη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο 
μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την 
ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική 
επιμέτρηση.  
β) Κατά τον χρόνο εγγυήσεως και υποχρεωτικής συντήρησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά 
κάθε βλάβη του.  
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών από την χρήση εκτελούνται με έγκριση της 
Υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο, ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την 
Υπηρεσία.  
γ) Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για την συντήρηση του έργου κατά τον 
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν από την Υπηρεσία με 
οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΥΟΡΟΙ, ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες και κρατήσεις για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτές αναφέρονται Ν.4412/2016 και ισχύουν κατά το χρόνο 
που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α), που έχει οριστεί σε ποσοστό 24%, βαρύνει τον κύριο 
του έργου.  
Από τις επιβαρύνσεις που παραμένουν, αναφέρουμε ενδεικτικά το χαρτόσημο της έγγραφης 
σύμβασης του έργου, το φόρο εισοδήματος και τις κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως 
ΤΑΔΚΥ, ΤΥΔΚ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ, ανάλογα και με τον προϋπολογισμό, από 

τον οποίο χρηματοδοτείται το έργο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΈΡΓΟΤ 
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου θα γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία 
του φορέα κατασκευής του έργου  σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 26ο : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΦΡΗΗ 
Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής 
παραλαβής για χρήση. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του 
προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν ο 
ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό 
συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του κοινοποιείται.  
Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση 
και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.  
Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο : ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ – ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΕ ΈΡΓΟΤ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως χωρίς αμοιβή προβεί στην σύνταξη Μητρώου του 
κατασκευασθέντος έργου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το άρθρο 170 Ν4412/2016.  
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται όπως κάθε μήνα και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση παραδίδει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε μέγεθος ταχυδρομικού δελταρίου 
(καρτ-ποστάλ) που να δείχνουν την πρόοδο του έργου ή ψηφιακές φωτογραφίες σε δίσκο 
αποθήκευσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 28ο : ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 Όπου στα συμβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «Επιβλέπουσα» ή Διευθύνουσα 

Υπηρεσία», νοείται η Δ/νση Τ.Υ. του  Δήμου Αμφίπολης. 

 Όπου αναφέρεται η «Προϊσταμένη Αρχή», νοείται Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Αμφίπολησ έωσ την υπογραφή τησ ςύμβαςησ και Δημοτικό υμβούλιο για την εποπτεία τησ 

καταςκευήσ του έργου  

 Όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις ή γνωμοδότηση «Τεχνικού 

Συμβουλίου» νοείται το τεχνικό Συμβούλιο της Σεχνικό υμβούλιο Δημ Έργων ΠΕ ερρών 
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