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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 57

Κ.Α. : 15.7332.15 
CPV :45214200-2 

ΜΕΛΕΤΗ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 57

Κ.Α. : 15.7332.15 
CPV : 45214200-2 

ΜΕΛΕΤΗ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Τεχνική Περιγραφή 
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Φιλλύρα 26-05-2017 
Συντάχθηκε 

Καραόλανης Ευάγγελος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕ. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 57 

Κ.Α. : 15.7332.15 
CPV : 45214200-2 

ΜΕΛΕΤΗ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την 
πραγματοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ». Συγκεκριμένα πρόκειται για: 

• Την αντικατάσταση κουφωμάτων στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σκαλώματος και Ομηρικού
καθώς παρουσιάζονται προβλήματα λόγω παλαιότητας των υφιστάμενων κουφωμάτων που οδηγούν
σε τεράστιες θερμικές απώλειες.

• Την ανακαίνιση – εκσυγχρονισμό των W.C.   που βρίσκονται στα Μειονοτικά  Δημοτικά Σχολεία
Δρύμης, Δαρμένης, Νέυρας και Κέχρου. Η ανακαίνιση τουαλετών περιλαμβάνει εργασίες
αντικατάστασης κουφωμάτων, επενδύσεις τοίχων και δαπέδων με πλακίδια, κατασκευή νέων
επιχρισμάτων, αντικατάσταση ειδών υγιεινής  κτλ.

• Κατασκευής τσιμεντοστρωμένου διαδρόμου στον αύλειο χώρο Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου
Εσοχής, και κατασκευή περίφραξης από σιδηρά κιγκλιδώματα.

• Κατασκευή χωρισμάτων από πυράντοχη γυψοσανίδα στα λεβητοστάσια σχολείων Δαρμένης και
Ομηρικού.

• Υγρομόνωση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Οργάνης
• Ολοκληρωμένη αντικατάσταση στέγης Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αγιοχωρίου.

    Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.931,00 € εκ των οποίων 48.331,76 € για 
εργασίες  και 11.599,62 € για ΦΠΑ. 
 Η υπάρχουσα πίστωση για το 2017  είναι 60.000,00 €. 

Kομοτηνή 06-06-2017 
Θεωρήθηκε 

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Κομοτηνής 

Δέσποινα Πάσσου 
Διπλ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Αρ. Μελέτης : 57

Κ.Α. : 15.7332.15 
CPV : 45214200-2 

ΜΕΛΕΤΗ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



ΔΗΜΟΣ : ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ      
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 57
CPV : 45214200-2  Κ.Α. : 15.7332.15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ολική
Δαπάνη

Μερική
Δαπάνη

Ποσότητα
Κωδικός

Αναθεώρησης
Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωμάτων

56 16,80 940,80ΟΙΚ 2275 m21ΝΑΟΙΚ Α\22.45

2 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 7,5 15,70 117,75ΟΙΚ 2222 m32ΝΑΟΙΚ Α\22.04

3 Καθαίρεση επιχρισμάτων 71 5,60 397,60ΟΙΚ 2252 m23ΝΑΟΙΚ Α\22.23

4 Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

4 37,90 151,60ΟΙΚ 2227 m34ΝΑΟΔΟ Α\Α12

5 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για
ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50
m2 και έως 2,00 m2

1 33,50 33,50ΟΙΚ 2264.1Γ τεμ5ΝΑΟΙΚ
Α\22.30.07

6 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων κεράμων

76 6,70 509,20ΟΙΚ 2241 m26ΝΑΟΙΚ
Α\22.22.01

7 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού
ξύλινης στέγης

15 56,00 840,00ΟΙΚ 5276 m37ΝΑΟΙΚ Α\22.51

8 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

32 13,50 432,00ΟΙΚ 1101 ton8ΝΑΟΙΚ
Α\10.01.01

9 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου
οδών καλής βατότητας

1.440 0,35 504,00ΟΙΚ 1136 ton.km9ΝΑΟΙΚ
Α\10.07.01

10 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

7 4,20 29,40ΝΟΔΟ 2151 m310ΝΑΟΔΟ Α\Β01

11 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

7 4,70 32,90ΟΙΚ 2162 m311ΝΑΟΙΚ Α\20.10

12 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα,
δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο
φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη

41 135,00 5.535,00ΟΙΚ 6524 m212ΝΑΟΙΚ
Α\65.17.06

13 Διπλοί θερμομονωτικοί -
ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm,
κρύσταλλο 5 mm)

43 54,00 2.322,00ΟΙΚ 7609.2 m213ΝΑΟΙΚ
Α\76.27.02

14 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες,
από ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό
φεγγίτη

5,7 145,00 826,50ΟΙΚ 6504 m214ΝΑΟΙΚ
Α\65.02.01.03

15 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 7,8 175,00 1.365,00ΟΙΚ 6502 m215ΝΑΟΙΚ Α\65.05

16 Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο 143 4,50 643,50ΟΙΚ 6543 μμ16ΝΑΟΙΚ Α\65.43

17 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
τσιμεντοκονίαμα

71 13,50 958,50ΟΙΚ 7121 m217ΝΑΟΙΚ Α\71.21

18 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα,
15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων

43 33,50 1.440,50ΟΙΚ 7326.1 m218ΝΑΟΙΚ
Α\73.26.01

19 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά
πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων
20x20 cm

6,5 31,50 204,75ΟΙΚ 7331 m219ΝΑΟΙΚ
Α\73.33.01

20 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου
sandwich από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης

24 45,00 1.080,00ΟΙΚ 6401 m220ΝΑΟΙΚ Α\72.65

21 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm

27 16,80 453,60ΟΙΚ 7809 m221ΝΑΟΙΚ
Α\78.05.05

22 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm

9 15,50 139,50ΟΙΚ 7809 m222ΝΑΟΙΚ
Α\78.05.04

Σε μεταφορά 18.957,60
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Από μεταφορά 18.957,60

Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

23 Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσματος

60 2,80 168,00ΟΙΚ 6118 kg23ΝΑΟΙΚ Α\61.31

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

28 90,00 2.520,00ΟΙΚ 3214 m324ΝΑΟΙΚ
Α\32.01.04

25 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το
σύνολο της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

28 16,80 470,40ΟΙΚ 3223Α.5 m325ΝΑΟΙΚ
Α\32.25.03

26 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

60 15,70 942,00ΟΙΚ 3816 m226ΝΑΟΙΚ Α\38.03

27 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω
ύψους

36 7,80 280,80ΟΙΚ 3824 m227ΝΑΟΙΚ Α\38.06

28 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας
B500C.

1.350 1,07 1.444,50ΟΙΚ 3873 kg28ΝΑΟΙΚ
Α\38.20.02

29 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Δομικά πλέγματα B500C

70 1,01 70,70ΟΙΚ 3873 kg29ΝΑΟΙΚ
Α\38.20.03

30 Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης
αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC
ή ΡΕ, πλάτους 500 mm

17 32,20 547,40ΥΔΡ 6620.1 m30ΝΑΥΔΡ
Α\10.12.01.ΣΧΕΤ

31 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με
κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)
ανοίγματος έως 6,00 m

76 56,00 4.256,00ΟΙΚ 5261 m231ΝΑΟΙΚ
Α\52.61.01

32 Επικεράμωση με κεραμίδια
ρωμαϊκού τύπου

80 23,50 1.880,00ΟΙΚ 7211 m232ΝΑΟΙΚ Α\72.16

33 Επίστρωση με ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη

80 7,90 632,00ΟΙΚ 7912 m233ΝΑΟΙΚ Α\79.10

34 Χρωματισμοί επιφανειών
γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού,
με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

32 12,40 396,80ΟΙΚ 7786.1 m234ΝΑΟΙΚ
Α\77.84.02

35 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο
στρώσεις, πάχους 2,0 cm

21 14,60 306,60ΟΙΚ 7337 m235ΝΑΟΙΚ
Α\73.37.01

36 Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

1 126,00 126,00ΝΟΔΟ 2532 m336ΝΑΟΔΟ
Α\Β29.3.4

37 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

50 3,10 155,00ΥΔΡ 6752 kg37ΝΑΥΔΡ
Α\11.02.02

38 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους
συνήθων διατομών, απλού σχεδίου
από ευθύγραμμες ράβδους

320 4,50 1.440,00ΟΙΚ 6401 kg38ΝΑΟΙΚ
Α\64.01.01

39 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων
40 Χ 50 cm

3 161,35 484,05ΗΛΜ 17 τεμ39ΑΤΗΕ 8160.1

40 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου
Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό
ή τραβηκτό πλήρες

2 98,56 197,12ΗΛΜ 15 τεμ40ΑΤΗΕ 8153.2

41 Αποξήλωση είδων υγειινής 2 30,00 60,00ΗΛΜ 14 τεμ41ΗΛΜ Ν\8151.1

42 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού)
τύπου

2 140,83 281,66ΗΛΜ 14 τεμ42ΑΤΗΕ 8152

35.616,63 35.616,63Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Σε μεταφορά 35.616,63
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Από μεταφορά  35.616,63

Σελίδα 3ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

35.616,63Αθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 6.410,9918,00 %

Αθροισμα
Απρόβλεπτα 15,00 %

42.027,62
6.304,14

Γενικό Σύνολο

Αθροισμα

24,00 %ΦΠΑ

48.331,76

11.599,62

59.931,38

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

59.931,00

 
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                             
                                                                                                                          Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

              ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     

 

    ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                                                          ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                                                                     Διπλ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
   
         



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Κ. Α. : 15.7332.15
CPV : 45214200-2

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (m2)
[ΣΚΑΛΩΜΑ ΣΧ.] (1,55*1,50)*9= 20,93
[ΝΕΥΡΑ WC] (0,90*2,15)*2= 3,87
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] (1,7+1,9+1,75+1,6+1,95+1,85)*1,85= 19,89
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] 2,90*1,95= 5,66
[ΟΜΗΡΙΚΟ WC] 0,90*2,20= 1,98
[ΚΕΧΡΟΣ WC] 2*(0,9*2,10)= 3,78

ΣΥΝΟΛΟ 56,10

2. Καθαιρέσεις πλινθοδομών (m3)
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] (12,6+5,7)*2*0,5*0,4= 7,32

ΣΥΝΟΛΟ 7,32

3. Καθαίρεση επιχρισμάτων (m2)
[ΔΡΥΜΗ WC] (4,80+4,60+4,40)*1,10= 15,18
[ΔΡΥΜΗ WC] 2,90*1,40= 4,06
[ΔΡΥΜΗ WC] 1,50*1,95+1,50*0,9= 4,28
[ΔΡΥΜΗ WC] (-2*(0,70+0,70+0,60)*1,95)= (Αφαιρούνται πόρτες) -7,80
[ΔΡΥΜΗ WC] (5,30+5,30)*0,90= 9,54
[ΔΡΥΜΗ WC] (2,90+3,10)*0,80= 4,80
[ΔΡΥΜΗ WC] (-2*(0,80+0,75)*1,85)= (Αφαιρούνται πόρτες) -5,74
[ΔΡΥΜΗ WC] 6,10*3,40= (Οροφή) 20,74
[ΔΡΥΜΗ WC] (3,40+2,80)*2,0= 12,4

ΣΥΝΟΛΟ 71,00

4. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (m3)
[ΟΡΓΑΝΗ] (1,10*1,60+1,0*1,3)*0,3= 0,92
[ΟΡΓΑΝΗ] (11+5,0+6,2*1,3)*0,15= 3,61

ΣΥΝΟΛΟ 3,61

5. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του
 1,50 m2 και έως 2,00 m2 (τεμ.)
[ΟΜΗΡΙΚΟ] 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 1,00

6. Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων (m2)
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 5,90*12,80= 75,52

ΣΥΝΟΛΟ 75,52

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ



7. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (m3)
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 75,00*0,20= 15

ΣΥΝΟΛΟ 15,00

8. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια (ton)
[ΔΡΥΜΗ ΩΣ ΚΑΘ. ΕΠΙΧΡ.] 71,0*0,03*1,80= 3,83
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ ΩΣ ΚΑΘ. ΕΠΙΚΕΡ.] 76,0*0,1*1,80= 13,68
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ ΩΣ ΚΑΘ. ΠΛΙΝΘ.] 7,5*1,8= 13,5
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΩΣ ΚΑΘ. ΠΛΙΝΘ] 0,90*2,20*0,2*1,8= 0,7128

ΣΥΝΟΛΟ 31,73

9. Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών καλής βατότητας (ton.km)
32,0*45= 1440

ΣΥΝΟΛΟ 1440,00
10. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m (m3)
[ΟΡΓΑΝΗ] 2,0*2,0*1,60= 6,4

ΣΥΝΟΛΟ 6,40

11. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (m3) 7
[ΟΡΓΑΝΗ] 7 ΣΥΝΟΛΟ 7,00

12.Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα) 
με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη (m2)
[ΣΚΑΛΩΜΑ ΣΧ.] (1,55*1,50)*9= 20,93
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] (1,7+1,9+1,75+1,6+1,95+1,85)*1,85= 19,89

ΣΥΝΟΛΟ 40,81

 (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm,κρύσταλλο 5 mm) (m2)
[ΣΚΑΛΩΜΑ ΣΧ.] (1,50*1,45)*9= 19,58
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] (1,65+1,85+1,7+1,55+1,9+1,8)*1,8= 18,81
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] 1,90*2,0= 3,8

ΣΥΝΟΛΟ 42,19

14. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με 
σταθερό φεγγίτη (m2)
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] 1,95*2,90= 5,66

ΣΥΝΟΛΟ 5,66

15. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο (m2)
[ΝΕΥΡΑ WC] (0,90*2,15)*2= 3,87
[ΟΜΗΡΙΚΟ WC] 0,90*2,20= 1,98
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 0,90*2,20= 1,98
[ΔΑΡΜΕΝΗ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 0,90*2,20= 1,98
[ΚΕΧΡΟΣ WC] 2*(0,9*2,10)= 3,78

ΣΥΝΟΛΟ 7,74

16. Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο (m)
[ΣΚΑΛΩΜΑ ΣΧ.] (1,55*2+1,50*2)*9= 54,90
[ΝΕΥΡΑ WC] (0,9+2,15*2)*2= 10,40

13. Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm,



[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] ((1,7+1,9+1,75+1,6+1,95+1,85)*2)+(1,85*6*2)= 43,70
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΣΧ.] 1,95+2,9*2= 7,75
[ΟΜΗΡΙΚΟ WC] 0,9+2,2*2= 5,30
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 0,9+2,2*2= 5,30
[ΔΑΡΜΕΝΗ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 0,9+2,2*2= 5,30
[ΚΕΧΡΟΣ WC] 2*(0,9*2,10*2)= 10,2

ΣΥΝΟΛΟ 142,85

17. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (m2)
[ΔΡΥΜΗ WC] (4,80+4,60+4,40)*1,10= 15,18
[ΔΡΥΜΗ WC] 2,90*1,40= 4,06
[ΔΡΥΜΗ WC] 1,50*1,95+1,50*0,9= 4,28
[ΔΡΥΜΗ WC] (-2*(0,70+0,70+0,60)*1,95)= (Αφαιρούνται πόρτες) -7,80
[ΔΡΥΜΗ WC] (5,30+5,30)*0,90= 9,54
[ΔΡΥΜΗ WC] (2,90+3,10)*0,80= 4,80
[ΔΡΥΜΗ WC] (-2*(0,80+0,75)*1,85)= (Αφαιρούνται πόρτες) -5,74
[ΔΡΥΜΗ WC] 6,10*3,40= (Οροφή) 20,74
[ΔΡΥΜΗ WC] (3,40+2,80)*2,0= 12,4

ΣΥΝΟΛΟ 71,00

18.Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15*15 cm, με χρήση κονιαμάτων(m2)
[ΔΡΥΜΗ WC] (4,80+4,60+4,40)*1,10= 15,18
[ΔΡΥΜΗ WC] 2,90*1,40= 4,06
[ΔΡΥΜΗ WC] 1,50*1,95+1,50*0,9= 4,28
[ΔΡΥΜΗ WC] (-2*(0,70+0,70+0,60)*1,95)= (Αφαιρούνται πόρτες) -7,80
[ΔΡΥΜΗ WC] (5,30+5,30)*0,90= 9,54
[ΔΡΥΜΗ WC] (2,90+3,10)*0,80= 4,80
[ΔΡΥΜΗ WC] (-2*(0,80+0,75)*1,85)= (Αφαιρούνται πόρτες) -5,74
[ΚΕΧΡΟΣ WC] (1,20*1,80)*2= 4,32

ΣΥΝΟΛΟ 42,18

19. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20*20 cm (m2)
[ΔΡΥΜΗ WC] 2,90*1,30+0,75*1,40+0,95*1,50= 6,25

ΣΥΝΟΛΟ 6,25

20. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση
πολυουρεθάνης (m2)
[ΔΡΥΜΗ WC] 3,60*3,60+3,60*3,00= 23,76

ΣΥΝΟΛΟ 23,76

21. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (m2)
[ΔΑΡΜΕΝΗ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 2*((3,20*2,0)-(0,9*2,0))= 9,2
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 2*(3,5*2,5)= 17,5

ΣΥΝΟΛΟ 26,70
22. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (m2)
[ΔΑΡΜΕΝΗ WC] 2*(1,50*3+4)*0,50= 8,5

ΣΥΝΟΛΟ 8,50



23. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (kg)
[ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ] 60 60

ΣΥΝΟΛΟ 60,00
24. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας 
ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3)
[ΟΡΓΑΝΗ] (2+1,5)*1,7*0,3= 1,785
[ΟΡΓΑΝΗ] (6,2*1,5+11+5+2*1,5)*0,15= 4,245
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 36,6*0,50*0,50= 9,15
[ΕΣΟΧΗ] 40*2*0,15= 12

ΣΥΝΟΛΟ 27,18
25.Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιαδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 μ3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (m3)
[ΩΣ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22] 28

ΣΥΝΟΛΟ 28,00

26. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (m2)
[ΟΡΓΑΝΗ] 2*(2,0+1,5)*1,7= 11,9
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 2*(12,6+5,7+12,10+5,2)*0,5= 35,6
[ΕΣΟΧΗ] 80*0,15= 12

ΣΥΝΟΛΟ 59,50
27. Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους (m2)
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 36 36

ΣΥΝΟΛΟ 36,00

28. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. (kg)
[ΟΡΓΑΝΗ] 250 250
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 1100 1100

ΣΥΝΟΛΟ 1350,00

29. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (kg)
[ΟΡΓΑΝΗ] (6,2*1,5+11+5+2*1,5)*2,0*1,1= 62,26

ΣΥΝΟΛΟ 62,26

30. Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή ΡΕ, πλάτους 500 mm (m)
[ΟΡΓΑΝΗ] 6,2+4,3+5+1,5= 17

ΣΥΝΟΛΟ 17,00

31. Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), ανοίγματος έως 6,00 m (m2)
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 5,90*12,80= 75,52

ΣΥΝΟΛΟ 75,52
32. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (m2)
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 80,00= 80

ΣΥΝΟΛΟ 80,00

33. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (m2)
[ΑΓΙΟΧΩΡΙ] 80,00= 80

ΣΥΝΟΛΟ 80,00

34. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής
 ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (m2)



[ΔΑΡΜΕΝΗ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 2*((3,20*2,0)-(0,9*2,0))= 9,2
[ΟΜΗΡΙΚΟ ΛΕΒ/ΣΙΟ] 2*((3,5*2,5)-(0,9*2,2))= 13,54
[ΔΑΡΜΕΝΗ WC] 2*(1,50*3+4)*0,50= 8,5

ΣΥΝΟΛΟ 31,24

35. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο
 στρώσεις, πάχους 2,0 cm (m2)
[ΔΡΥΜΗ] 3,30*3,40+2,80*3,40= 20,74

ΣΥΝΟΛΟ 20,74

36. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 (m3)
[ΟΡΓΑΝΗ] 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 1,00

37. Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, 
ηλεκτροσυγκολλητές (kg)
[ΟΡΓΑΝΗ] 50 50

ΣΥΝΟΛΟ 50,00

38. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
 ράβδους (kg)
[ΟΜΗΡΙΚΟ] 160 160,0
[ΕΣΟΧΗ] 160 160,0

ΣΥΝΟΛΟ 320,00

39. Nιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40*50  cm (τεμ.)
[ΔΡΥΜΗ WC] 2 2
[ΚΕΧΡΟΣ WC] 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 3

 40. Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες (τεμ.)
[ΚΕΧΡΟΣ WC] 2 2

ΣΥΝΟΛΟ 2,00

41. Αποξήλωση είδων υγειινής (τεμ)
[ΚΕΧΡΟΣ WC] 2 2

ΣΥΝΟΛΟ 2,00

42. Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου (τεμ.)
[ΚΕΧΡΟΣ WC] 2 2

ΣΥΝΟΛΟ 2,00



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ : ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ      
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 57
CPV : 45214200-2  Κ.Α. : 15.7332.15

ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 m2Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 561 ΝΑΟΙΚ Α\22.45

2 m3Καθαιρέσεις πλινθοδομών 7,52 ΝΑΟΙΚ Α\22.04

3 m2Καθαίρεση επιχρισμάτων 713 ΝΑΟΙΚ Α\22.23

4 m3Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 44 ΝΑΟΔΟ Α\Α12

5 τεμΔιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για
ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2

15 ΝΑΟΙΚ Α\22.30.07

6 m2Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

766 ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01

7 m3Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 157 ΝΑΟΙΚ Α\22.51

8 tonΦορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

328 ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01

9 ton.kmΜεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 1.4409 ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01

10 m3Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

710 ΝΑΟΔΟ Α\Β01

11 m3Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

711 ΝΑΟΙΚ Α\20.10

12 m2Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και
τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη

4112 ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06

13 m2Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί
υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

4313 ΝΑΟΙΚ Α\76.27.02

14 m2Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη

5,714 ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.03

15 m2Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 7,815 ΝΑΟΙΚ Α\65.05

16 μμΓωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο 14316 ΝΑΟΙΚ Α\65.43

17 m2Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 7117 ΝΑΟΙΚ Α\71.21

18 m2Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα,
15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων

4318 ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01

19 m2Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm

6,519 ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01

20 m2Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης

2420 ΝΑΟΙΚ Α\72.65

21 m2Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 2721 ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05

22 m2Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 922 ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04

23 kgΜεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 6023 ΝΑΟΙΚ Α\61.31

24 m3Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

2824 ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04

25 m3Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας,
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν
υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

2825 ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03

26 m2Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 6026 ΝΑΟΙΚ Α\38.03

27 m2Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 3627 ΝΑΟΙΚ Α\38.06

28 kgΧαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί
κατηγορίας B500C.

1.35028 ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02
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ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

29 kgΧαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C 7029 ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03

30 mΕύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από
PVC ή ΡΕ, πλάτους 500 mm

1730 ΝΑΥΔΡ Α\10.12.01.ΣΧΕΤ

31 m2Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)
ανοίγματος έως 6,00 m

7631 ΝΑΟΙΚ Α\52.61.01

32 m2Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 8032 ΝΑΟΙΚ Α\72.16

33 m2Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 8033 ΝΑΟΙΚ Α\79.10

34 m2Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

3234 ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02

35 m2Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

2135 ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01

36 m3Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

136 ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4

37 kgΜεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών
υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

5037 ΝΑΥΔΡ Α\11.02.02

38 kgΣιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

32038 ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01

39 τεμΝιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm 339 ΑΤΗΕ 8160.1

40 τεμΔοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές,
πατητό ή τραβηκτό πλήρες

240 ΑΤΗΕ 8153.2

41 τεμΑποξήλωση είδων υγειινής 241 ΗΛΜ Ν\8151.1

42 τεμΛεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου 242 ΑΤΗΕ 8152
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού,
εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται,
την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό
ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων
(όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και
λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
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(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την
οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών
τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την
χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας,
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή
μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
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1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των
συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι
η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες
επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο
Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

* Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από
επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
* Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών,
οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος,
και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή
προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
* Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με
εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του
"βράχου" περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
* Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή
πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η
εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε
απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να
τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
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(μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης
(μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά
ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε
διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας,
στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή
μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται
από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών
στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται
με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών
επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται
σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν
πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση
των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των
χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους,
απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α                Είδος                                 Συντελεστής
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή

με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
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γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00
 2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

 3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

 4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών. 3,70

 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
   β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
   δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσματα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
   γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
 8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
 9. Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1     Πεντέλης Λευκό
2     Κοκκιναρά Τεφρόν
3     Κοζάνης Λευκό
4     Αγ. Μαρίνας Λευκό συννεφώδες
5     Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6     Μαραθώνα Γκρί
7     Νάξου Λευκό
8     Αλιβερίου Τεφρόχρουν -μελανό
9     Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό
10    Βέροιας Λευκό
11    Θάσου Λευκό
12    Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
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Α.Τ. 1

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.45

:

: Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά
προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,80

2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας Kαφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα
61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο
78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου
78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες
αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

Α.Τ. 2

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.04

:

: Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222  100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

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

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,70
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Α.Τ. 3

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.23

:

: Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252  100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,60

Α.Τ. 4

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Α12

:

: Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227  100%

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων
από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση,
αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές
θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε
απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από
την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής
στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι
εργασίες σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία
μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού
στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο
πριν από την καθαίρεση.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 37,90

Α.Τ. 5

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.30.07

:

: Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα
επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Γ  100%

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε
οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών
της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 33,50

Α.Τ. 6

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01

:

: Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241  100%

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,70

Α.Τ. 7

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.51

:

: Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276  100%

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες,
ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή
αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 56,00

Α.Τ. 8

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01

:

: Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101  100%

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και
σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,50
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Α.Τ. 9

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01

:

: Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136  100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,35

Α.Τ. 10

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β01

:

: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και
οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος
(γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών
πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και
υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και
πληρωμή αυτών

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

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

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

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

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

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

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

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

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

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

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
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Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν
υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε
ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων
κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους
λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές
γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες
καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,20

Α.Τ. 11

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.10

:

: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,70

Α.Τ. 12

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06

:

: Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524  100%

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό
κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 135,00
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Α.Τ. 13

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\76.27.02

:

: Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2  100%

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 54,00

Α.Τ. 14

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.03

:

: Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο,
δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504  100%

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 145,00

Α.Τ. 15

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\65.05

:

: Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502  100%

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 175,00

Α.Τ. 16

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\65.43

:

: Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6543  100%

Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διατομής 30Χ30Χ2 mm,  τοποθετούμενες για την
προοστασία ακμών βαθμίδων ή απολήξεων επιχρισμάτων κατά τις κατακόρυφες ακμές των
τοίχων, στερεωμένες με ειδικούς ήλους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,50

Α.Τ. 17

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\71.21

:

: Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121  100%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,50

Α.Τ. 18

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.26.01

:

: Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με
χρήση κονιαμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100%

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των
κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 33,50

Α.Τ. 19

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01

:

: Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
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υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 31,50

Α.Τ. 20

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\72.65

:

: Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με
πλήρωση πολυουρεθάνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100%

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη
λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη
απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και
εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους
συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 45,00

Α.Τ. 21

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\78.05.05

:

: Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,80



Σελίδα 14Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 22

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04

:

: Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809  100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,50

Α.Τ. 23

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\61.31

:

: Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118  100%

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,80

Α.Τ. 24

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04

:

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
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λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα
η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω
στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΝΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 90,00

Α.Τ. 25

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03

:

: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5  100%

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
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μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 16,80

Α.Τ. 26

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.03

:

: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,70

Α.Τ. 27

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.06

:

: Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3824  100%

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του
βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,80

Α.Τ. 28

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02

:

: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

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

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

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

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

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

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

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

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,07
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Α.Τ. 29

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03

:

: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%

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

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

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

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

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

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
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συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

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

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,01

Α.Τ. 30

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\10.12.01.ΣΧΕΤ

:

: Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου, από PVC ή ΡΕ,
πλάτους 500 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1  100%

Εύκαμπτες ταινίες στεγάνωσης αρμών διαστολής ή διακοπής κατασκευών από
σκυρόδεμα, εξωτερικού τύπου, προσαρμοζόμενες στον ξυλότυπο (waterbars) από PVC,
PE (πολυαιθυλένιο), ή άλλα συνθετικά υλικά, πλάτους 160 mm, με οδοντώσεις για
την αγκύρωση στο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και ΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ταινίες
στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια των ταινιών σε ρόλους, η
τοποθέτηση και στερέωσή τους στον ξυλότυπο ώστε να παραμένουν ακλόνητες κατά
την σκυροδέτηση, η σύνθεση των τεμαχίων με θερμική συγκόλληση ή κόλλα (σύμφωνα
με τις οδηγίες του προμηθευτού), τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την
συγκόλληση,  καθώς και οι επικαλύψεις, η απομίωση και η φθορά του υλικού.

Τα προδιαμορφωμένα στο εργοστάσιο ειδικά τεμάχια των ταινιών (γωνίες, ταύ,
σταυροί) επιμετρώνται ιδιαίτερα και τιμολογούνται με βάση το άρθρο ΥΔΡ 10.13.

Σε περίπτωση τοποθέτησης εξωτερικών ταινιών στεγάνωσης αρμού διαφορετικού
πλάτους, η τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου προσαρμόζεται αναλογικά

Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως περαιωμένης εργασίας (μμ).

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 32,20

Α.Τ. 31

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\52.61.01

:

: Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00
m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5261  100%

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την
στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής
μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ
ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα
πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες
ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς
και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως
μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα
της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης
του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.
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 Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 56,00

Α.Τ. 32

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\72.16

:

: Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211  100%

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 23,50

Α.Τ. 33

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.10

:

: Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές
ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με
το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,90

Α.Τ. 34

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.84.02

:

: Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα
της γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1  100%

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα
και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,40

Α.Τ. 35

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01

:

: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337  100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη
άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 14,60

Α.Τ. 36

Άρθρο ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.4

:

: Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
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- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων
γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση
της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με
προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα
γίνεται με βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m.
Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης,
έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση
μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 126,00
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Α.Τ. 37

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\11.02.02

:

: Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής,
χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752  100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.

 Εσχάρες χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-07-01-02 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,10

Α.Τ. 38

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01

:

: Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων
κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,50

Α.Τ. 39

Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.1

:

: Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 161,35

Α.Τ. 40

Άρθρο ΑΤΗΕ 8153.2

:

: Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15  100%

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  με  τον ορειχάλκινο
πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως
και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
(1 τεμ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 98,56

Α.Τ. 41

Άρθρο ΗΛΜ Ν\8151.1

:

: Αποξήλωση είδων υγειινής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%

Αποξήλωση ειδών υγειινής, λεκάνης  αποχωρητηρίου (ευρωπαικού  (καθημένου)τύπου -
τουρκικού τύπου),νιπτήρα, καζανάκια κ.τ.λ. από πορσελάνη
πλήρους αποξηλώσεως.
(1 τεμ)
Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια
Αναθεωρείται με : ΗΛΜ 14: 100,00%
Τιμή ενός τεμ ευρώ 30,00
τριάντα

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 30,00

Α.Τ. 42

Άρθρο ΑΤΗΕ 8152

:

: Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα
δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

140,83

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΡΙΑΝΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.931,00 € 
(ΜΕ 24% Φ.Π.Α) 

Ε Ι ∆ Ι Κ Η     Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν     (Ε.Σ.Υ.) 

Άρθρο 1: Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις 
συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  µε βάση τα οποία  θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το έργο, που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα  και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους του Ν. 
4412/2016  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) και τους όρους του Ν. 3669 (Κ.∆.Ε.) «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α΄/18-06-2008) στο µέρος που ισχύει, σε συνδυασµό 
µε τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές 
διατοµές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της. 

Άρθρο 2: Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης. 
2.1 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες 
εφαρµογής και τους όρους των εγκεκριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και των όρων δηµοπράτησής του. 
2.2 Αναλυτικά οι εργασίες, οι ποσότητες καθώς οι µονάδες µέτρησης των εργασιών περιέχονται στον 
προϋπολογισµό που ανέρχεται στο ποσόν των 59.931,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των απροβλέπτων και 
του Φ.Π.Α. 
2.3 Αναλυτικά οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής-Τιµολόγιο των 
εγκεκριµένων τευχών της µελέτης. 
2.4  Επισηµαίνεται ότι η εκτέλεση του ανωτέρω αντικειµένου θα προχωρήσει µε την σαφή υποχρέωση ότι θα 
τηρηθεί η Περιβαλλοντική Νοµοθεσία χωρίς την απαίτηση καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης του αναδόχου για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.   

Άρθρο 3: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων. 
3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.  Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
καλή εκτέλεση των έργων. 
3.2 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης 
καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος 
ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. 
3.3 Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των απαραίτητων 
υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές 
προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα που είναι 
αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους.  Ο Ανάδοχος 
οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι 
παντός κινδύνου. 
3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης καθώς και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν 
από τον Εργοδότη. 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών των εγκεκριµένων τευχών της µελέτης. 
3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιµές του τιµολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου και καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που 
θα αντιµετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.  
3.6 Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατοµεία κ.λ.π.), που 
προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, 
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 
3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνο τον Ανάδοχο. 
3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο µέτρο που 
αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και στις οδηγίες και τους κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3.9 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο 
Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι 
αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 4: Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 

4.1 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν µε την αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 
Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική 
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και αφορούν στις κατηγορίες των εργασιών που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Το ΦΕΚ 2524/Β/16-08-2016 για την Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)» και η µε αρ. πρωτ. 
∆ΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 εγκύκλιος 17 «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)».  
4.2 Όσες τυχόν από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα εθνικά κανονιστικά κείµενα εξακολουθούν να 
ισχύουν, µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο 
θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα 
Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.   
4.3 Το τεύχος ‘’Πινακίδες σηµάνσεως οδών’’ που εκδόθηκε το 1974 από το τµήµα κυκλοφορίας (Α6) του Υ∆Ε , 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το τεύχος ‘’Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Τυπικού 
Οδικού ∆ικτύου’’ που εκδόθηκε το 1992 από την ∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
4.4 Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους κανονισµούς της   Υπηρεσίας,  και 
τους σχετικούς κανονισµούς DIN που ισχύουν,  για µεν τις κατασκευές ισχύουν οι Πρότυπες Προδιαγραφές  του  
BUREAU  OF PUPLIC ROADS (STANDARD SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND 
BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS EP-GI 1975) για τις δειγµατοληψίες και ελέγχους των υλικών 
οι προδιαγραφές και µέθοδοι δειγµατοληψίας  και ελέγχου της AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 
HIGHWAY OFFICIALS  (Α.Α.S.H.O.) και συµπληρωµατικά οι προδιαγραφές της AMERICAN SOCIETY OF 
TESTING AND ΜATERIALS (A.S.T.M.) σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Επισηµαίνεται ότι έχουν παύσει να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται στις εγκριθείσες 
τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να 
ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) 
που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.   
4.5 Οι σχετικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις που ισχύουν για τη µελέτη και την εκτέλεση των 
δηµοσίων έργων. 
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4.6 Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 
Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-
2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της.  
4.7 Ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπουργική 
Αποφ-∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000).  
4.8 Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός έκδοση 2000 (Ε.Α.Κ. 2000), όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 
∆17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-99 απόφαση (ΦΕΚ 2184/Β’/20-12-1999) και τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους.  
4.9 Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και 
ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 
4.10 Η εγκύκλιος 7/12-2-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων  Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων «∆ηµοσίευση απόφασης µε θέµα «Αναπροσαρµογή και 
συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών» και οι όποιες τροποποιήσεις τους 
ισχύουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
4.11 H εγκύκλιος  27/15-10-2012 σχετικά µε τα «απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».  
4.12 Οι Περιβαλλοντικοί όροι όπως εγκρίθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 
4.13 Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) ‘’Για την προστασία του περιβάλλοντος’’ όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/02 (ΦΕΚ 91/Α), καθώς και τον Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α) και την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-
08-2016), µε την οποία τροποποιείται η απόφαση 1958/2012. 
4.14 Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί και αριθµητικά όρια που 
πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή µε τους όρους του 
Τιµολογίου για ένα και το αυτό θέµα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιµολογίου και της παρούσας 
Ε.Σ.Υ. 
4.15 Οποιαδήποτε νοµοθεσία ισχύει κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης του έργου.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύµβαση υπόκεινται στις διατάξεις των 
κανονισµών που ισχύουν, και τις σχετικές µε αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 

 
Άρθρο 5: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 
5.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης σύµφωνα µε την 
παρ. 1 β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %), επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς  Φ.Π.Α.. 
5.2 Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
5.3 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
Άρθρο 6: Σύµβαση κατασκευής του έργου. 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016. 
6.1 Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. Η έκπτωση κατά την 
παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ’ αυτής 
ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της. Η εµπρόθεσµη 
υποβολή ένστασης αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει 
οριστικά η προϊσταµένη αρχή.  
6.2 Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέ-
χρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρε-
ωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην 
παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.  
6.3 Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξου-
σιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου 
προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς 
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τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω 
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί 
την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην 
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.  
6.4 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, 
οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε 
προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 
6.5 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 
4412/2016. Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 
κατωτέρω:  
1. Το συµφωνητικό.
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά.
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
7. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης.
8. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.
9. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου.
6.6 Επίσης, συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι
δηµοσιευµένα κείµενα:
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια (εγκύκλιος 18/19-10-2016 του ΥΠΟΜΕ∆Ι).
(2) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν µε την αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012
Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
(3) Οι Ευρωκώδικες.
(4) Όσες από τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε) και προδιαγραφές
ΕΛ.Ο.Τ. και ISO δεν αντίκεινται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ.
Συµβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσηµες αναλύσεις που αναφέρονται στην  Ε.Σ.Υ.
Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία
του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
συµµορφωθεί αναντίρρητα σ' αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση
από αυτήν την αιτία.

Άρθρο 7: Προθεσµίες. 

7.1 Το έργο θα κατασκευασθεί σε προθεσµία εκατόν ογδόντα (ολογράφως) (180 αριθµητικώς) ηµερών 
από την υπογραφή της σύµβασης. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης.  
7.2 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί µε υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές 
προθεσµίες   κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Οργανόγραµµα του εργοταξίου. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 
8.1 Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµή-
µατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο 
ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
ήταν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, το υποβληθέν από τον οικονοµικό φορέα που αναδείχθηκε 
ανάδοχος χρονοδιάγραµµα µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» κατά 
τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης.  
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8.2 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την 
κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις 
δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό 
στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν 
ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του 
αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη 
τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και 
παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του 
φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 
141. 
8.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονο-
διάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και πάντως ανά 
ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη 
µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή 
οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού άνω 
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο 
της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα µικρότερου προϋπολογισµού µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή 
διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύµβασης.  
8.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµ-
βασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς 
τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 9: Ποινικές ρήτρες. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί µε υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές  
προθεσµίες κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 10: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις. 
10.1 Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω απαιτουµένων 
απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των απαραίτητων µέτρων και 
οδηγιών. 
10.2 Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαµβάνονται υπόψη µόνο αν πράγµατι 
επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 
 
Άρθρο 11: Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή – Οριστική  – ∆ιοικητική  Παραλαβή του Έργου 
11.1 Χρόνος εγγύησης 
Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να το επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήµατα και να το διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Γενικά για την 
υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 
4412/2016. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην 
προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
11.2 Παραλαβή του έργου 
Για την ∆ιοικητική Παραλαβή ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και τα 
παρακάτω:  
α) Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα 
του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 
β) Η πάρα πάνω χρήση που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016, δεν αποδεικνύει ότι 
ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και 
να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. 
11.3 Γα την Προσωρινή Παραλαβή ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/2016. 
11.4 Για την Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 12: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας -  Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή 
της µελέτης και για την ποιότητα του έργου. 
12.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις 
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις 
µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του 
φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση 
του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το 
έδαφος κλπ. 
12.2 Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν µε τους 
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.  Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται µε 
γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή µε 
κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα συσκέψεων κλπ. θα ανακεφαλαιώνονται σε 
ενηµερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις 
µηνιαίες ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το άρθρο 8 της παρούσας. 
12.3 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
12.4 Ακόµα µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε 
σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα 
οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύµβασής του. 
12.5 Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 
σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 
12.6 Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσµία, ο 
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), µη 
εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών.  Για την ενδεχόµενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
καµία αποζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των 
τµηµάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες µερικές ή ολικές προθεσµίες. 
12.7 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο για την εφαρµογή της 
µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την 
ευθύνη αυτή. 
12.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Άρθρο 13: Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας. 
13.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και 
σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής 
του έργου, σύµφωνα µε: 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: 
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και 
µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν. 2696/99 (αρ. 9 – 11 και 
αρ.52) και την τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικά όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
13.2 Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της 
κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης από τον 
ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) ελεγχόµενης από την Υπηρεσία, την ∆/νση Π.Ε.Χ.Ω. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (έκδοση απόφασης) και τέλος της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κοµοτηνής 
(έκδοση απόφασης). 
13.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
15 € για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή µη τοποθετηµένο στη θέση που επιβάλλεται. 
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13.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των προβλεποµένων από τις κείµενες 
διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, 
µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή. Η 
δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασµό του. 
 
Άρθρο 14: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 
14.1 Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων και πεζών (από τη 
διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή µικρού µήκους οδών παράκαµψης ή 
προσπελάσεων πεζών προς οικοδοµές ή αγρούς. 
14.2 Επίσης, πρέπει να έχει υπόψη του  ότι δεν µπορεί να κυκλοφορεί όχηµα βάρους µεγαλύτερου από εκείνο 
για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του . 
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του 
οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, 
αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 
14.3 Οπωσδήποτε είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους που χρησιµοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 
 
Άρθρο 15: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
15.1 Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει να 
εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραµένουν.  
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών 
οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα 
τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή 
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής 
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχηµάτων ή οικοδοµής κοντά στο όρυγµα), ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο σύστηµα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
15.2 Οποιαδήποτε ζηµία, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί αυτός 
το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος 
είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δαπάνες του. 
15.3 Καµία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή.  Οι τιµές του 
Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση 
των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρέων) ή 
εκτέλεσης µε τα χέρια. 
15.4 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά 
σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, 
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις 
αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη µετατόπιση στύλων ή την 
αποµάκρυνση γραµµών κ.λ.π. 
15.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για 
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων 
εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κ.λ.π.  Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των 
έργων να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. 
Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 16: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους - Φθορές από 
εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο - Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων. 
16.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µη παρεµποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους 
εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην 
σύµβασή του. 
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Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κ.λ.π.), 
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να µη παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που 
εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. 
16.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 
απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές 
και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιοδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του. 
16.3  Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και αυλακών σε 
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 
16.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που 
υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην πρότερή τους κατάσταση. 
16.5 Κατά τις εργασίες που εκτελούνται σε κτίρια για την καθαίρεση και απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών 
σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθµη εδάφους όπου θα χρησιµοποιηθούν σπονδυλωτά µέσα µεταφοράς 
(αγωγοί ή χωνιά) αυτά θα σφραγιστούν πλήρως στην έξοδό τους, προς το κάδο απόρριψης, µε χονδρό νάιλον ή 
άλλο κατάλληλο υλικό ώστε να αποφευχθεί η αιώρηση σκόνης στο χώρο. 
16.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή του όλου έργου 
µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω 
δρόµων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοσή τους, απολύτως 
καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για 
χρήση και λειτουργία. 
16.7 Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω εργασίες, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη πληρωµή. 
 
Άρθρο 17:  ΜΠΕ - Προστασία Βλάστησης & Περιβάλλοντος 
1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί για την τήρηση τους και αφορούν:  
- Στον κύριο του έργου 
- Στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς 
- Στους προϊστάµενους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή τους και 
να ελέγχουν την τήρηση τους 
- Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό, έγκριση, 
δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου    
- Στον ανάδοχο του έργου, στο µέρος που τον αφορούν 
2. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, θα προµηθεύονται από δανειοθαλάµους ή λατοµεία που 
λειτουργούν νόµιµα και είναι εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τους 
οποίους θα τηρούν πλήρως. Απαγορεύεται η δηµιουργία λατοµείου για τις ανάγκες του έργου. Όλες οι 
απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις των παραπάνω χώρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να συνοδεύουν την 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει και να επιδεικνύονται σε κάθε 
αρµόδιο (εάν έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε). 
3. Η περίσσεια των υλικών από τις εκσκαφές, που δεν θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, θα 
οδηγηθούν σε χώρους υποδοχής µπαζών που λειτουργούν στα όρια του αγροκτήµατος, όπου εκτελούνται  οι 
εργασίες.  
4. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών και άλλων αδρανών σε κοίτες ρεµάτων, 
χειµάρρων κ.λ.π., καθώς και σε επιφάνειες µε αξιόλογη βλάστηση. Οι θέσεις απόθεσης των υλικών αυτών δεν 
θα φέρουν κάλυψη, δεν θα εµποδίζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, θα απέχουν τουλάχιστον 250 µ. από 
οικισµούς, κτίσµατα κ.λ.π. και θα γίνεται διαµόρφωση των υλικών ώστε να εναρµονίζονται µε το περιβάλλον της 
περιοχής.   
5. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες εκσκαφών εντοπιστούν αρχαιολογικά ευρήµατα, να διακοπούν οι 
εργασίες και να ειδοποιηθεί άµεσα η αρχαιολογική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την 
κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου. 
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6. Κάθε είδους σκουπίδια, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια κ.λ.π., θα συλλέγονται και θα 
αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου. Η διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
7. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε µορφής (παλιά λάστιχα, λάδια κ.λ.π.). 
8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κ.λ.π., 
καθώς επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών στο έδαφος. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα 
γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’ /2-3-2004).  
9. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου να µην παρακωλύεται η κυκλοφορία , ενώ θα πρέπει να ληφθούν 
όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά µέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και ανεµπόδιστη 
διέλευση των οχηµάτων. 
10. Η διέλευση φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για το έργο µέσα από κατοικηµένες περιοχές , να περιοριστεί 
στο ελάχιστο. Σε κάθε περίπτωση που µεταφέρονται υλικά χύδην (άµµος, χαλίκι, µπάζα κ.λ.π.) οι καρότσες των 
φορτηγών θα πρέπει να είναι καλυµµένες.  
11. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς από την λειτουργία 
των µηχανηµάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µετάδοσης της στις παρακείµενες περιοχές. 
12. Σχετικά µε το θόρυβο ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται προς όλες τις κείµενες διατάξεις της σχετικής 
νοµοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων 
ηχητικών εκποµπών και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών 
ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής.  
13. Επίσης για τον ανάδοχο ισχύουν τα κάτωθι: 
α. Να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες 
εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, 
απόθεσης υλικών, κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά 
µέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π.  Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την 
µετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα µέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση 
αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή πρόκλησης πληµµύρων. Η 
Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τις παραπάνω 
αιτίες. 
β. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο 
ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα µπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν 
πριν από την εγκατάσταση του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή 
παράτασης προθεσµίας. 
γ. Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, να 
αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται 
στη µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων. 
14. Ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε την παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, µετά την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης  να καταθέσει 
στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης. 
  
Άρθρο 18: Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. 
18.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή περιλαµβάνονται: 
α. Όλες οι δαπάνες που µνηµονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. 
β. Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου κ.λ.π. σε συνδυασµό µε το άρθρο  1 
της παρούσας. 
γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση.  Επίσης οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς 
των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών. 
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµία 
διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενη µε δρόµους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 
µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος 
να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου 
να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του 
αναγνωρίσει καµία αποζηµίωση. 
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Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων.  ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία καθυστέρηση ή 
τροποποίηση του προγράµµατος ή καταβολή αποζηµιώσεως που σχετίζονται µε τέτοια προβλήµατα, ενώ 
παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µη 
δηµιουργηθούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών και της 
Επίβλεψης. 
δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει µετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου 
του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύµφωνα 
µε το Π.∆.305/96. 
18.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που 
προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιµολογίου και των λοιπών Όρων ∆ηµοπράτησης, 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιµές προσφοράς για την 
εκτέλεση του έργου.  Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούµενοι για τις 
απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβάνονται στις κατά το άρθρο 6 προθεσµίες εκτέλεσης του 
έργου. 
18.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από 
το νόµο για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
18.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 
Νοµοθεσίας, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικά, για αποφυγή 
άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή ατυχηµάτων.  Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για 
καταβολή αποζηµίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 
18.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καµία αντίρρηση, τυχόν ηµιτελείς εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί µε παλαιότερη εργολαβία ή από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωµατώσει τα 
υπάρχοντα επί τόπου υλικά, µηχανισµούς, συσκευές κ.λ.π. η προµήθεια των οποίων έχει γίνει µε άλλη 
εργολαβία ή απ' το ∆ηµόσιο κ.λ.π. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες µε τις τιµές µονάδας του 
Τιµολογίου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσµενών συνθηκών κ.λ.π. 
Επίσης θα ενσωµατώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησοµένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π. 
18.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε 
κατά νόµο αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων 
που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για 
παροχές και συνδέσεις µε ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΚ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την 
πραγµατοποίηση τους. 
18.7 Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που θα γίνει από αυτόν ή το προσωπικό του στο υπό εκτέλεση έργο 
ή εις βάρος τρίτων. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, τις σχετικές 
µε την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και όλους γενικά τους ισχύοντες κανονισµούς. 
18.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία καθυστέρηση ή 
τροποποίηση του προγράµµατος ή καταβολή αποζηµιώσεως που σχετίζονται µε τέτοια προβλήµατα, ενώ 
παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µη 
δηµιουργηθούν προβλήµατα στον πέριξ του έργου χώρο και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών και 
της Επίβλεψης. 
18.9 Ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και τα µέσα 
οποιασδήποτε φύσεως, περιλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του δηµοσίου καθώς και της εκτελούµενης απ΄ 
αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτούµενη ειδική φύλαξη της 
περιουσίας αυτής θα εκτελείται από τον εργολάβο, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. Σχετικές διαταγές της 
υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα προστασίας φυλάξεως ή 
διατηρήσεως, λαµβάνονται από τον εργοδότη ή αντίστοιχο αρµόδιο φορέα και οι σχετικές δαπάνες 
καταλογίζονται στον εργολάβο. 
18.10 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 
Νοµοθεσίας, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικά, για αποφυγή 
άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή ατυχηµάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για 
καταβολή αποζηµίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 
18.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να εφαρµόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ-
1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι  και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
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18.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την ασφάλιση του έργου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, 
του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016 (ισχύει για έργα προϋπολογισµού άνω των 500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).   

 
Άρθρο 19: Αδρανή υλικά – ∆ανειοθάλαµοι. 
19.1 Λατοµεία – Ορυχεία. 
α. Για τη λήψη των απαιτούµενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατοµείου  ή ορυχείου κ.λ.π., η 
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. 
Οι θέσεις που αναφέρονται στην µελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων 
εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκµεταλλεύσεως, έκταση και µορφή 
αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.) ανήκει στον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε 
µε µίσθωση, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόµα µε προµήθεια από τις ήδη λειτουργούσες 
επιχειρήσεις λατοµείων. 
Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιµές προσφοράς του αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες 
δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για 
την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόµα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα 
απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη 
εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) 
αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω απαιτούµενα αδρανή υλικά λατοµείου 
(οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., για την κατασκευή  του έργου θα 
προµηθεύονται αποκλειστικά και µόνο από λατοµεία , τα οποία λειτουργούν νόµιµα και είναι 
εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τους οποίους θα τηρούν 
πλήρως.   
β. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν και µεταφορών των υλικών που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή. 
Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν 
µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης και 
δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π. 
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις προδιαγραφές 
(σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών που µπαίνουν στις 
εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι µε την υπογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της 
έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά.  Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού.  Συνεπώς, αν 
ορισµένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο 
ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. 
Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του. 
19.2 ∆ανειοθάλαµοι υλικών επιχωµάτων και αµµοχαλίκων. 
α. Για την λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αµµοχαλίκων, υλικών, η 
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο. 
Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάµων υλικών επιχωµάτων ή αναχωµάτων και αµµοχαλίκων, τρόπου 
οργανώσεως της εκµεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, που 
βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων ή 
ακόµα µε καταβολή των δικαιωµάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάµων.  Για 
την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιµές προσφοράς του αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς 
δανειοθαλάµους των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών 
και ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών 
(και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την 
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που 
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα απαιτούµενα 
υλικά για την επίχωση του έργου θα προµηθεύονται αποκλειστικά και µόνο από δανειοθαλάµους, οι 
οποίοι  λειτουργούν νόµιµα και είναι εφοδιασµένοι µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, τους οποίους θα τηρούν πλήρως.   
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β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και 
γενικότερα τις πηγές δανείων. 
Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγµατοληψίες ελέγχου 
καταλληλότητας. 
Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα 
υποβάλλονται στην Επίβλεψη: 
- ∆ιαγράµµατα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα 
παρθούν. 
- Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάµους από δηµόσιους χώρους είτε 
για δανειοθαλάµους από ιδιωτικούς χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, στα οποία να φαίνεται η 
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων και µε την 
προϋπόθεση ότι οι δανειοθάλαµοι  θα είναι σύµφωνοι µε την Μ.Π.Ε.. 
γ. Σε κάθε όµως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του µεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες 
θέσεις ή ακόµη και να προµηθευθεί υλικά από υφιστάµενους εγγύτερα δανειοθαλάµους ή ορυχεία τα οποία η 
Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα, µε την προϋπόθεση ότι οι χώροι δανειοθάλαµοι θα είναι σύµφωνοι µε την 
Μ.Π.Ε.. 
δ. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµιά αξίωση για πληρωµή άλλης 
αποζηµίωσης λόγω δυσµενών συνθηκών µίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας. 
 
Άρθρο 20: Σκυροδέµατα –Χάλυβες οπλισµένου σκυροδέµατος 
Στην εκτέλεση των εργασιών οπλισµένου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας αντοχής ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις των παρακάτω Κανονισµών:  
 

� του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 
Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 
29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 

� του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε µε την 
υπουργική Αποφ-∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000).  

� των ακόλουθων διορθώσεων παροραµάτων του ΕΚΩΣ-2000: ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003, Αποφ-
∆17α/115/10/ΦΝ 429/07-08-2003 και ΦΕΚ 1306/Β/12-09-2003, Αποφ-∆17α/115/10/ΦΝ 429/07-08-
2003. 

� της συµπλήρωσης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 447/Β/05-
03-2004, Αποφ-∆17α/32/10/ΦΝ 429/20-02-2004. 

� της τροποποίησης της Απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος 
ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005, Αποφ-∆17α/78/4/ΦΝ 429/21-04-2005. 

� της τροποποίησης των διατάξεων του ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010, Αποφ-∆17α/01/45/ΦΝ 
429/03-03-2010.  

� του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπουργική 
Αποφ- ∆17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999). 

� της τροποποίησης και συµπλήρωσης της Απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ-2000, ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003, 
Αποφ-∆17α/67/1/ΦΝ 275/06-06-2003 και ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003, Αποφ-∆17α/113/1/ΦΝ 275/07-08-
2003. 

� της τροποποίησης διατάξεων του ΕΑΚ-2000, λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισµικής 
Επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003, Αποφ-∆17α/115/9/ΦΝ 275/07-08-2003. 

� της τροποποίησης των διατάξεων του ΕΑΚ-2000, ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010, Αποφ-∆17α/10/44/ΦΝ 
275/03-03-2010.      

� του Νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 
και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 

20.1 Σκυροδέµατα 
Οι µελέτες σύνθεσης για όλα τα σκυροδέµατα, µε κρίσιµα τα σκυροδέµατα µεγάλης κατηγορίας αντοχής C20/25 
ή µειωµένης υδατοπερατότητας (βάθος διεισδύσεως κατά DIN 1048 ή <  =5 CM) θα είναι της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας. Στεγανοποιητικό υλικό µάζας σκυροδεµάτων, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και σε αναλογία που 
προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού θα τοποθετηθεί στα περιµετρικά τοιχώµατα και στύλους υπογείου, ή 
στα δάπεδα επί εδάφους των κτιρίων ή στους τοίχους αντιστήριξης, εάν οι αναλογίες των υλικών της µελέτης 
σύνθεσης δεν εξασφαλίζουν τη µειωµένη υδατοπερατότητα. 
Παραγωγή – ∆ιάστρωση – Συντήρηση και Έλεγχοι σκυροδέµατος. 



 -  - 13 

 

Έχουν ισχύ οι διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 
29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 
 20.2 Χάλυβες οπλισµένου σκυροδέµατος 
Οι χάλυβες του οπλισµένου σκυροδέµατος θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Χαλύβων (ΝΚΤΧ 2008), του ΕΚΩΣ και της στατικής µελέτης. Θα διαµορφωθούν και θα τοποθετηθούν 
στον ξυλότυπο µε τις διατοµές, τη µορφή και τις αποστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια των 
ξυλοτύπων. Ο χάλυβας και η επιχείρηση διαµόρφωσης του οπλισµού, εάν η διαµόρφωση δεν γίνεται 
στο εργοτάξιο θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Άρθρο 21: Τσιµέντα. 
21.1 Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 ‘’Τσιµέντο – µέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα’’.          
α.Τύπος CEM I Ι     Τσιµέντο Πόρτλαντ (PORTLAND)          
β.Τύπος CEM II Α  Σύνθετο τσιµέντο  Πόρτλαντ (PORTLAND)                   
γ.Τύπος IV Πόρτλαντ ανθεκτικό σε θειικά (PORTLAND SULFATE RESISTING), που προβλέπεται να 
χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις που ήθελαν συναντηθεί δυσµενείς συνθήκες υπόγειων νερών. 
Επίσης είναι δυνατή και η χρησιµοποίηση των υπόλοιπων τύπων τσιµέντου του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1,  αν 
τυχόν ήθελε υπάρξει αιτιολογηµένη πρόταση σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου  από τη µελέτη σύνθεσης και 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.     
21.2 Τα τσιµέντα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σύµφωνα µε το Ε.Ν. 
197-1 και το Π∆ 244/1980 για τον τύπο IV , να φέρονται δε στο εργοτάξιο και να αποθηκεύονται σε ειδικά σιδηρά 
"σιλός".          
Στην περίπτωση που προβλέπεται χρησιµοποίηση περισσοτέρων  τύπων ή και κατηγοριών τσιµέντου και εφ' 
όσον προβλέπεται σύγχρονη χρησιµοποίησή τους σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου, τότε θα 
πρέπει να προβλεφθεί τοποθέτηση διαφορετικών "ΣΙΛΟΣ" για τα διάφορα είδη µε σαφείς ενδείξεις διαχωρισµού. 
Για µικροποσότητες τσιµέντου είναι δυνατό να επιτραπεί κατόπιν εγκρίσεως της  υπηρεσίας να προσκοµισθεί 
στο εργοτάξιο µέσα σε χάρτινους σάκους µε ανέπαφη την σφραγίδα ασφαλείας και να τοποθετηθεί µέχρι τη 
χρησιµοποίησή του σε αποθήκες, όπου  θα προστατεύεται τελείως από την υγρασία και τις καιρικές µεταβολές. 
21.3 Οι αποθήκες χαρτοσάκκων τσιµέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση 
θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30 µ. ψηλότερα από το έδαφος, 
ώστε να µην κινδυνεύει το τσιµέντο από τις βροχές και την υγρασία. 
21.4 Όµοια πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη,  ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή 
ποσότητα τσιµέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη κάθε έλλειψής τους. ∆ηλώνεται 
δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορµή θα βαρύνει τον ανάδοχο και µόνον αυτόν.     
21.5 Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προµήθειες τσιµέντου, σε 
τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγµή η δειγµατοληψία τους και κατ' ακολουθία ο εντοπισµός των 
αποτελεσµάτων αυτής σε τελείως καθορισµένη ποσότητα. Τσιµέντο που έχει υποστεί βλάβη από την 
πολυκαιρία ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην διαλύονται µε ελαφριά 
συµπίεση του χεριού, θα αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 
21.6 Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιµέντου εργαστηριακή δοκιµή του τσιµέντου, σύµφωνα µε 
το Ε.Ν. 197-1 και τις διατάξεις του Π∆ 244/1980 για τον τύπο IV, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 
21.7 Τσιµέντο ακατάλληλο ή µη σύµφωνο προς τις  παραπάνω διατάξεις θα αποµακρύνεται αµέσως από το 
εργοτάξιο 

 
Άρθρο 22: Εργαστηριακοί έλεγχοι. 
Ο ανάδοχος του έργου, ως άµεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, 
υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές δοκιµές του έργου 
ή τµηµάτων του, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους. 
Όλες οι ανωτέρω δοκιµασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη, σε 
καταλλήλως αναγνωρισµένα Εργαστήρια δοκιµών και Ποιοτικού ελέγχου, µε µέριµνα και µε δαπάνες του 
αναδόχου και µε έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη. 
Σχετικά µε τον ελάχιστο αριθµό των ελέγχων εφαρµογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν θέση συµβατικού 
στοιχείου, καθώς και οι εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές( ΕΤΕΠ). 
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Α. Συµπυκνώσεις 
1. Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος σε κάθε 
κλάδο οδού ∆οκιµή 1 
2. Επιχωµάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ

3
 συµ. όγκου ∆οκιµή 1 

3. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιουµένων σε κάθε στρώση ανά 300 µ. µήκους κλάδου οδού 
∆οκιµή 1 
4. Βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά 200 µ. κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
  

Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3  ∆οκιµή 1 
2. Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β.4500, π.χ. λεπτά σκυροδέµατα κ.λ.π.) ανά 
200 Μ3 ∆οκιµή 1 
  
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
1. Σε αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ

3
 ∆οκιµές 3 

2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ
3
 ∆οκιµή 1 

3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ
3
 ∆οκιµή 

 
∆. Έλεγχοι δοκιµίων σκυροδέµατος 
Όπως αυτοί προβλέπονται στον Κανονισµό Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθµ. 
∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 
  
Ε. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος  
1. Ανά 200 M3 χαλαρού όγκου ∆οκιµή 1. 
 
ΣΤ. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSALL 
1. Ανά 400 M3 χαλαρού όγκου ασφαλτοµίγµατος και πάντως µία (1) δοκιµή ανά        

5.000 M2 στρώσης τάπητα ∆οκιµή 1. 
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε ασφαλτικής εργασίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην 
Υπηρεσία µελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος. 
            
Ζ. Υγεία πετρωµάτων 
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από την 
οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα, ∆οκιµή 1.  
           
Η. Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο ώρες εργασίας ∆οκιµή 1. 
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην 
περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της 
παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω αριθµό δοκιµών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε ευθύνη και µε δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα 
το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ηµερών από τον έλεγχο, τα αποτελέσµατα, και να υποβάλλει τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιµών που πραγµατοποιεί, καταλλήλως 
υπογεγραµµένα και θεωρηµένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιµασίες αυτές. 
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέχει στον ανάδοχο 
το δικαίωµα να προβάλλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας παράταση προθεσµίας για χρονικό διάστηµα ανάλογο 
µε αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιµα. 
 
Άρθρο 23: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 24: Ποιοτικός έλεγχος των έργων. 
24.1 Το δικαίωµα του ποιοτικού ελέγχου. 
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Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσµένα τµήµατα ή φάσεις των εργασιών, 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στον έλεγχο της ποιότητας των πάσης φύσεως 
χρησιµοποιουµένων υλικών, στους τρόπους και µεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες 
ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισµούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της 
Σύµβασης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σε 
οποιοδήποτε είδος υλικού ή τµήµα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προς τούτο εντολές προς το 
Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα µέχρι τότε αποτελέσµατα του ελέγχου. 
Όλες οι µελέτες συνθέσεως των σκυροδεµάτων ή άλλων σύµµικτων υλικών που ορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προσκοµίσει εις το εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή , τσιµέντο, 
νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση των µελετών σύνθεσης. 
Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιµών ή ελέγχων 
ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' 
ιδίων µέσων.  Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χωρίς 
καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
24.2 Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Υπηρεσία και γνωστοποίηση 
αποτελεσµάτων. 
Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. 
Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων στην περίπτωση που θα ζητήσει τούτο 
έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις 
προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π. 
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα. 
24.3 ∆ικαιώµατα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία. 
Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να έχει ζητήσει µε 
αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντιδείγµα) το οποίο θα 
συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. 
Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 
αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, παρουσία του αναδόχου ή 
άλλου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το 
αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στην δοκιµή).  Κατά 
το µέσο διάστηµα µέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν µπορεί να 
συνεχίσει τις εργασίες του. 
Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή αποτελέσµατα 
και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο εγγράφως.  Η επανάληψη των 
ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 
24.4 Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και 
κατασκευών του έργου. 
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο 
µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του 
έργου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 "Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης" 
και τους λοιπούς όρους της Σύµβασης. 
 
Άρθρο 25: ∆ιαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωµετρίας. 
25.1 Γενικοί όροι. 
Ρητώς συµφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συµβάσεως την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τη 
γεωµετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, όπως φαίνονται στα σχέδια της 
Μελέτης και τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καµία υπέρβαση διαστάσεων 
στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραµµές, στις κλίσεις και στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την 
γεωµετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών. 
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∆ιευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το 
γεγονός ότι τα µηχανικά µέσα που χρησιµοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο 
ανάδοχος ανέλαβε µε τη Σύµβαση την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι 
τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες από τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των 
εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (βαρέων, µεσαίων, ελαφρών) ή 
εκτέλεσης των εργασιών µε εργατικά χέρια. 
Εποµένως, έργα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, επιµετρούνται µε τις 
διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζοµένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
25.2 Έλεγχοι γεωµετρίας. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα απεριορίστου ελέγχου της γεωµετρίας των έργων, για τη διαπίστωση της 
ορθής εφαρµογής των σχεδίων της Μελέτης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία. 
Η µέριµνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε κάθε περίπτωση 
υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή των εργασιών και τη 
συµµόρφωση του αναδόχου µε τους όρους της Σύµβασης. 
25.3 Αρχείο γεωµετρικού ελέγχου. 
Όλα τα στοιχεία των γεωµετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθµίσεις, διατοµές, σχέδια κ.λ.π. θα τηρούνται σε 
ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιµεύουν και σαν επιµετρητικά και καταµετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, 
τηρουµένων των διατάξεων των παρ.26.1 και 26.2 του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 26: Αποτύπωση µορφής φυσικού εδάφους έργου 
26.1 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
για όλο το έργο την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους (πασσάλωση άξονα, έλεγχος υπαρχουσών 
υψοµετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατοµών, αποτύπωση 
υφισταµένων έργων επένδυσης και λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενηµερώσει τα σχέδια της 
µελέτης τα οποία θα υποβληθούν στην ∆/ούσα Υπηρεσία. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την 
εκτέλεσή τους από την ∆/ούσα Υπηρεσία και θα παραλαµβάνονται από  την επιτροπή φυσικού εδάφους 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα 
πραγµατοποιούνται από την επιτροπή φυσικού εδάφους που θα περιλαµβάνει τον  προϊστάµενο της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας, τον επιβλέποντα καθώς και έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς, τα µέλη της επιτροπής 
φυσικού εδάφους θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους.    
Η προαναφερόµενη διαδικασία µπορεί να γίνει και τµηµατικά για ολοκληρωµένα τµήµατα έργου, αλλά πάντως 
πριν την αναφερόµενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσµία και πριν την έναρξη εργασιών για κάθε 
τµήµα. 
26.2 Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την ∆/ούσα Υπηρεσία επί των, ενηµερωµένων µε τα στοιχεία 
της αποτύπωσης, σχεδίων της µελέτης,  θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Υπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως 
στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. Η προαναφερόµενη διαδικασία µπορεί να γίνει και τµηµατικά. 
Η Προϊσταµένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συµβατικών εργασιών. 
 
Άρθρο 27: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια. 
27.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην αναζήτηση, 
κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των 
εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην 
περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
27.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει µε δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη 
διαµόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. 
Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
27.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το κενώσει 
από τα υλικά, µηχανήµατα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις µε δαπάνες του και να το παραδώσει στην 
Υπηρεσία καθαρό. 
27.4 Κάθε δαπάνη σχετική µε την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαµόρφωση 
προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω τυχόν 
ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί κατά την υποβολή της 
προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 



 - - 17 

27.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι την ηµέρα περαίωσής 
των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγµένο από ξένα προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα 
αντικείµενα. 
Κάθε αξίωσή του για αποζηµίωση προς αποµάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή. 
27.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των καταλλήλων 
θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του προς τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εµπρόθεσµης εκτέλεσης των 
εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται µόνο τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να 
προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, 
φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

Άρθρο 28:  Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρµογή των σχεδίων - Αντιµετώπιση ασυµφωνίας στοιχείων 
σχεδίων. 
Στον ανάδοχο θα παραδοθούν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, µία σειρά από τα εγκεκριµένα 
συµβατικά τεύχη της µελέτης του έργου. 
28.1 Με την υπογραφή της Συµβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται 
στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ».
28.2 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρµόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί στις κατωτέρω 
ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: 
Να προβεί στον αριθµητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περίπτωση δε ασυµφωνιών 
ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούµενη διασαφήνιση ή διόρθωση. 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπό 
µορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 
της υποβολής των, και τότε µόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών. 

Άρθρο 29: Έλεγχος προσκοµιζοµένων ειδών και υλικών. 
29.1 Γενικά όλα τα προσκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σ' αυτό, 
θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της σύµβασης. 
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα Ε.Σ.Υ., στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιµολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
29.2 Προέλευση υλικών 
Για την προέλευση των έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων ισχύει: 
“Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιµοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιοµηχανία Χωρών του Ενιαίου 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
του έργου". 
Όλα τα υλικά θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας και η επιλογή θα γίνεται από την Υπηρεσία βάσει 
δειγµατολογίων που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος. Στη συνολική τιµή του τιµολογίου θα περιλαµβάνονται και όλες οι 
επιµέρους εργασίες π.χ. για τυχόν κοψίµατα που απαιτούνται, παλαιών ή νέων γύψινων λωρίδων, γωνιών, καθώς 
και µεταφορά, συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση επίπλων, γραφείων βιβλιοθηκών, αρχείων κλπ.  Επίσης, η 
Υπηρεσία δύναται να επιλέξει πολλαπλές αποχρώσεις σε όλα τα είδη των χρωµατισµών, χωρίς καµία επιβάρυνση 
(λόγω κοψιµάτων, γύψινων κορνιζών κλπ.)  
Ειδικά για τους εξωτερικούς χρωµατισµούς, τα υλικά θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικά ποιότητος και τουλάχιστον 
10ετη εγγύηση στην αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Άρθρο 30: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων - σήµανση CE 
ελαττώµατα - παράλειψη συντήρησης. 
30.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώµατα.  
Ιδιαιτέρως, τονίζεται η Κ.Υ.Α. ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ’ αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β 15-06-2012 (σε εφαρµογή των 
διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και προγενέστερες σχετικές ΚΥΑ, µε ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία 
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν 
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µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE. Κατά συνέπεια η 
ενσωµάτωση στα έργα υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συµβατικών 
Τιµολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. Αν τα υλικά που 
εµπίπτουν στα ανωτέρω δεν διαθέτουν πιστοποίηση CE θα αποµακρύνονται από το έργο.  
Θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη σήµανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε µη χρονολογηµένες εκδόσεις 
(δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυτών).        
30.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, 
τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων, ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του 
αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την 
εµφάνιση κ.λ.π. 
Η µη ενάσκηση ελέγχου ή η µη πιθανή διάγνωση ελαττωµάτων κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσκοµισθέντα 
και χρησιµοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την επιλογή τους και από 
την υποχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου. 
30.3 Αν προκύψει πραγµατική αδυναµία χρησιµοποιήσεως εν όλο ή εν µέρει προµήθειας των υλικών που 
αναφέρονται στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προµηθευτεί άλλες, η χρήση των οποίων θα γίνει 
από αυτόν, ύστερα από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 
µε την έγκριση αυτή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
30.4 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των 
έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε 
αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 
Ο εργολάβος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται 
σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 
Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή 
τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα 
υλικά αυτά. 
30.5 Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη 
του. 
30.6 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του 
έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 31: Μηχανήµατα και µέσα. 
31.1 Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προµηθεύσει και µεταφέρει επί 
τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.π. για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 
31.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κ.λ.π. 
µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται, µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου 
υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό κ.λ.π. σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 32: Αρτιότητα των κατασκευών. 
32.1 Ο καθορισµός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται από 
τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη ανάθεσης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 
32.2 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα 
λοιπά τεύχη Ανάθεσης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση 
σύνδεσή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 

 
Άρθρο 33: Παραλαβή υλικών µε ζύγιση. 
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται µε ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής. 
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρµόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που είναι 
επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
 
Άρθρο 34: Τρόπος επιµέτρησης εργασιών. 
34.1 Οι  επιµετρήσεις  συντάσσονται  µε µέριµνα και δαπάνη του  αναδόχου  και υπόκεινται στον έλεγχο της 
Υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται  από κοινού από τον επιβλέποντα και εκπρόσωπο του 
αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένας 
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παίρνει από ένα αντίγραφο. Ο  Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να διαθέσει τα αναγκαία όργανα  για  την 
σύνταξη και τον έλεγχο των επιµετρήσεων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ρυθµίζει τον τρόπο και ρυθµό εκτέλεσης των  εργασιών  ώστε να είναι 
δυνατόν ο έλεγχος των εργασιών που  πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες καθώς και εργασίες που 
παραλαµβάνονται µε ζύγισµα  µέσα στο ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας στις εργάσιµες ηµέρες. Οι τελικές 
επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την 
επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από 
κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή ζυγίσεως 
αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
34.2 Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρουµένου µέρους να συντάξει 
τελική επιµέτρηση και να την υποβάλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία. 
34.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε τελική επιµέτρηση η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των 
αντιστοίχων εργασιών. 
34.4 Για  τον τρόπο συντάξεως και τον χρόνο υποβολής των επιµετρήσεων και τις ποινικές  ρήτρες που 
εφαρµόζονται σε περίπτωση καθυστέρησης  εφαρµόζονται  όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 35: Πιστοποιήσεις – Πληρωµές. 
35.1 Η  πληρωµή  του  αναδόχου θα γίνει βάσει της τιµής  του  τιµολογίου της µελέτης µειωµένης κατά την 
έκπτωση της δηµοπρασίας των προσφεροµένων τιµών στα τεύχη   Τιµολογίου και Προϋπολογισµού 
Προσφοράς  ανάλογα  µε   το   σύστηµα δηµοπρασίας. 
Στις τιµές  αυτές  περιλαµβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  που  ειδικότερα αναφέρονται στο τιµολόγιο µελέτης και 
στην παρούσα Ε.Σ.Υ.  
35.2 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα γίνονται µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/2016, τους όρους της εργολαβικής 
σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 151 
και 152 του Ν. 4412/2016, συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. 
35.3 Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 
35.4 Σύµφωνα µε την παρ. 6 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του 
Ν. 4412/2016 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική 
επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών 
που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών 
των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις. 
35.5 Οι  λογαριασµοί  συντάσσονται από τον ανάδοχο και περιλαµβάνουν τα  ποσά που  οφείλονται  σ' αυτόν 
από εργασίες  που εκτελέστηκαν, για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών που προβλέπει το 
άρθρο 152  του Ν.4412/2016 ή της οριστικής πληρωµής  του  εργολαβικού ανταλλάγµατος και η εκκαθάριση  
όλων των  αµοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής σύµβασης. 

            35.6 Για την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωµή των λογαριασµών και  την  εκκαθάριση  όλων 
των αµοιβαίων απαιτήσεων της  εργολαβικής  σύµβασης εφαρµόζονται όσα λεπτοµερειακά αναφέρονται στο 
άρθρο 152 του  Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 36: Αναθεώρηση τιµών. 

            Για την αναθεώρηση τιµών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του  Ν.4412/2016 και οι λοιπές  διατάξεις 
που ισχύουν την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας. 

 
Άρθρο 37: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. 
 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της 
αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των Νέων τιµών. Η 
δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν 
αποκλειστικά: 
1. ∆ηµοσίευσης ∆ιακηρύξεων ∆ηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 15  παρ. 10 του  Ν.3669/2008 (Κ.∆.Ε.), 
κηρυκείων και συµφωνητικού.  
2. Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών εκµισθωτών ή µισθωτών: 
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Α. Των περιοχών δανείων χωµατισµών ή αποθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και αποθηκεύσεως  υλικών.  
Β. Των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και γενικά εργοταξίου. 
Γ. Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως 
υλικών.  
∆. Των πηγών λήψεως υλικών που θα χρησιµοποιηθούν µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και των οδών 
προσπελάσεως προς αυτές είτε ανήκουν σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου χωρίς το 
∆ηµόσιο να έχει καµία υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης τους.  
Το ∆ηµόσιο επίσης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση πρόσθετης αποζηµίωσης του αναδόχου είτε για τυχόν 
δυσκολίες που θα προκύψουν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων και των άλλων πηγών είτε από 
κάποια ανάγκη που παρουσιάσθηκε για την δηµιουργία εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης 
υλικών µακριά από τις πηγές λήψεως είτε από δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 
3. Κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που απαιτούνται για τις πηγές των υλικών όπως 
επίσης και κατασκευής και συντήρησης των παρακαµπτηρίων για την καλή και ασφαλή εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας που γινόταν από τον δρόµο που κατασκευάζεται, βελτιώνεται κ.λ.π. για όσο διάστηµα θα διαρκεί η 
εκτέλεση του έργου.  
Όσον αφορά τους δρόµους που βρίσκονται σε λειτουργία ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν µπορεί να 
κυκλοφορήσει όχηµα µε βάρος µεγαλύτερο από εκείνο µε το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του 
οδοστρώµατος ώστε να µην έχουµε κάποια καταστροφή του. Οπωσδήποτε αν χρησιµοποιεί τέτοιους δρόµους 
(µε τους παραπάνω περιορισµούς) ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τους συντηρεί µέχρι να τελειώσει το 
έργο, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο, µε το υλικό που είναι κατασκευασµένη η επιφάνεια 
κυλίσεως τους έτσι ώστε η κατάσταση τους καθόλη την διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι  τουλάχιστον η 
ίδια µε αυτή που ήταν πριν από την έναρξη του έργου. 
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ίσως προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από την 
εκµετάλλευση των πηγών υλικών και από άλλη εργολαβία, προηγούµενη ή επόµενη και την δηµιουργία και 
αποκάλυψη για τον λόγο αυτό νέων πηγών υλικών µαζί µε τις επιβαρύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού που είναι απαραίτητες για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου.  
5. Οι δαπάνες συµπλήρωσης και προσαρµογής των στοιχείων των µελετών που θα παραδοθούν στον 
ανάδοχο προς τα δεδοµένα του εδάφους. 
6. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται και που γίνονται απαραίτητα από διπλωµατούχο 
Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του έργου και τις 
επιµετρήσεις δηλ. αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθµίσεις, λήψεις διατοµών κ.λ.π. όσες φορές 
απαιτείται αυτό κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όποτε πρέπει να υποβάλλονται σε 6 πλουν. 
7. Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης του έργου. 
8. Οι δαπάνες δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης (της αρχικής και τυχόν επαναλήψεων). 
9. Οι δαπάνες  που αναφέρονται στο άρθρο 138 του  Ν.4412/2016. 
10. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά (συµπεριλαµβανοµένης της κράτησης 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, της κράτησης της 
συµφωνίας µεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κλπ), σύµφωνα µε την παράγραφο 7.θ) του 
άρθρου 53 του Ν. 4412/2016. 
11. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 17 παρ.14 της παρούσης Ε.Σ.Υ.  

     
Άρθρο 38:  ∆ιεύθυνση έργου από τον ανάδοχο     
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 138, 139 και 140 του Ν. 4412/2016, σχετικά µε το προσωπικό, ισχύουν 
και οι αναφερόµενοι όροι στις επόµενες παραγράφους:   
1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, κάτοικο 
Ξάνθης εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιούµενων εγγράφων σε αυτόν, µαζί µε έγγραφη 
αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο 
προσωπικό που βρίσκεται σε αυτά.        
2. Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύµφωνα  µε  τους  κανόνες  της  τέχνης  από  ειδικευµένο  προσωπικό. 
3. Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της  αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο  αντιπρόσωπό της  κατά  την  
εφαρµογή  των διατάξεων  του  άρθρου 139 του Ν. 4412/2016 αποδεκτό από την  Υπηρεσία που πρέπει  να  
είναι  διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ή  και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής 
επιχείρησης. 
4. Ο Ανάδοχος  του  έργου  είναι  υποχρεωµένος  για  την  κατασκευή  του  έργου  να  διαθέσει  διπλωµατούχο   
Πολιτικό Μηχανικό  ή  Τοπογράφο Μηχανικό  και τους  απαιτούµενους  Τεχνολόγους  και  εργοδηγούς. 
5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, κατά την εκτέλεση των δηµόσιων 
συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. 
6. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  µε  δικές  του  δαπάνες  να εγκαταστήσει  στο  εργοτάξιο  όλα  τα  
προβλεπόµενα  από  τους  όρους  υγιεινής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Πριν  της  ενάρξεως  των εργασιών, ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  φροντίσει  για  την  έκδοση  κάθε  
άδειας  σύµφωνα  µε  το  νόµο (όχι  αυτής  που  απαιτείται  για  την  ανέγερση  οικοδοµών)  καθιστάµενος 
ουσιαστικά  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για κάθε  παράβαση  των  διατάξεων  που  ισχύουν  για  την εκτέλεση  
των εργασιών. 
Πρέπει  επίσης  να  φροντίσει  για  την  τήρηση  στο  εργοτάξιο  όλων  των  απαιτούµενων  στοιχείων  σύµφωνα  
µε  τον  νόµο  και  για  την  εφαρµογή  των  µέτρων  ασφαλείας  που  επιβάλλονται  για  όλη  την  διάρκεια  των 
εργασιών για  την ασφάλεια  των  ασχολούµενων  µισθωτών. 
7. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  όπως  σε όλες  τις  ενέργειες  και  να  λάβει  εκείνα  τα  µέτρα  που  
προβλέπονται  από  το  άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά 
την κρίση της είναι απαραίτητο.        
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει 
τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και 
εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.        

 

Άρθρο 39:  ∆ιοίκηση έργου - Επίβλεψη         
39.1  Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 
του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους 
εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια,  λατοµεία, αποθήκες, 
εργοστάσια κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.         
39.2  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 
δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και 
τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής 
Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης.         
39.3 Η άσκηση της επίβλεψης ασκείται από την διευθύνουσα Υπηρεσία σύµφωνα  µε όσα ρυθµίζονται στο 
άρθρο 136  του Ν. 4412/2016 και  η  άσκηση της επίβλεψης σε καµία περίπτωση δεν  µειώνει  τις ευθύνες  του  
αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε  τις  ισχύουσες διατάξεις και την σύµβαση. 
39.4 Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα  έργα, υποχρεούται µετά από  ειδοποίηση  της  
Υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά την 
µετάβαση τους για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. 
39.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε 
του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα ή ώρα από την υπογραφή της σύµβασης έως την προσωρινή 
παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων, µεταφορά δοκιµίων, και γενικά για τις ανάγκες του 
έργου. 

 
Άρθρο 40: Ισχύουσες αναλύσεις τιµών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 
40.1 Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδας ισχύουν οι εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών 
και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια.  
40.2 Η ∆11/γ/ο/9/7/07-02-2013 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι την οποία εγκρίθηκαν η 
αναπροσαρµογή και η συµπλήρωση  των ενιαίων τιµολογίων έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και (έκδοση 3.1) Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και  Λιµενικών.  (ΦΕΚ 363/Β/19-02-2013) 
40.3 Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιµολογίου τα στον Προϋπολογισµό 
αναγραφόµενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών, όπου η σύντµηση Υ∆Ρ δηλώνει την 
ανωτέρω Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, η σύντµηση Ο∆Ο σηµαίνει την ανωτέρω Ανάλυση Τιµών και 
Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας και η σύντµηση ΟΙΚ την Ανάλυση Τιµών Οικοδοµικών  Έργων. 

 
Άρθρο 41: Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση 
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41.1 Τα  έγγραφα κοινοποιούνται στον ανάδοχο ή στον αντίκλητό του, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 143 
του Ν. 4412/2016. 
41.2 Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην διευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη εκπροσώπησή της ή τους 
τυχόν πληρεξουσίους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των 
πρωτοκόλλων  αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών 
(Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) των  ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πιστοποιήσεων µε τα στοιχεία που τις συνοδεύουν ο 
ανάδοχος µπορεί να εκπροσωπηθεί µόνο  από  τεχνικό που έχει τις σχετικές δυνατότητες. 
Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. 
 
Άρθρο 42: Ηµερολόγιο του έργου      

 
Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να τηρεί το ηµερολόγιο  του  έργου  σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα 
αριθµηµένα φύλλα. 
Το ηµερολόγιο θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα τηρείται 
σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. 
Σχετικά µε την τήρηση ηµερολογίου έχουν ισχύ όσα  ορίζονται στο άρθρο 146 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 43:  Ασφάλεια προσωπικού και κοινού – ΣΑΥ - ΦΑΥ 
Ισχύει η παράγραφος 7 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την οποία, ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την 
πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και 
για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος 
να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία 
που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός 
άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις 
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 
266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραµµα των 
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη 
φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.  
Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανασυντάξει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) για το 
έργο και να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) κατά την διάρκεια του έργου, το οποίο θα αποτελεί 
και απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή σύµφωνα µε την αρ. 433/119-9-00 αποφ. 
του Υφυπ. ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Επίσης, ισχύουν τα κατωτέρω άρθρα της αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε «Πρόληψη 
και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»: 

 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, 
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια 
και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε  να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και  υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας 
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/ 85, Π∆17/96, Π∆305/96, Π∆ 294/88). Η 
ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και 
του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 
ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος µπορεί 
να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆ 95/99, Π∆ 17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης  του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.)· 
2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
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2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
 • αναφορά ατυχήµατος, 
 • διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 
 • αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
 • χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
 • εκπαίδευση προσωπικού, 
 • ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων 
και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 
2.8 Άλλες προβλέψεις 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 
Σ.ΕΠ.Ε  
   • Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 
    • Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από  όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 
    • Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ.  
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του  
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να 
συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά  και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα 
πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από 
την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη , αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1 Γενικά 
 • Είδος έργου και χρήση αυτού 
 • Σύντοµη περιγραφή του έργου 
 • Ακριβής διεύθυνση του έργου 
 • Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 • Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται  στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 
2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών  κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
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2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 
πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 
12 του Π.∆ 305/96). 
Ο  Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 
  • είδος έργου και χρήση αυτού 
  • ακριβή διεύθυνση του έργου 
  • αριθµό αδείας 
  • στοιχεία του κυρίου του έργου 
  • στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα  συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
  • τεχνική περιγραφή του έργου 
  • παραδοχές µελέτης 
  • τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λ.π.) στην 
πυρασφάλεια κ.λ.π. 
2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
• Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους 
χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε 
χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 
και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 
• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 
έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή 
των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 
από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση 
της προσφοράς του. 
Ιδιαιτέρως για τα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο ισχύει η εγκύκλιος 27/15-10-12 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και όπως η νοµοθεσία ισχύει σήµερα, µετά την έκδοση του Ν. 4412/2016. Συγκεκριµένα: 
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, 
παρ. 7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 
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11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182), όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4412/2016. 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς 
εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 
µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 
ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 
εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης 
του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα 
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο 
ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη 
συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 
στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και 
την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 
Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
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4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 
υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 
αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά 
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο 
ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν. 3850/10 
αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 
επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή 
επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος 
οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά 
ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 
σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 
Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά 
τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ 
: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-
9-2003. 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. Στα 
πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και 
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
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αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 
ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία 
στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 
1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), 
Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως : 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για 
την 
κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ. 8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 
85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 
397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
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Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ. 2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 
λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, 
φορητές κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 
και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 
το Π∆ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ 
και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον 
χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα 
µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω 
απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
5.1 Κατεδαφίσεις: 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 
396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 
212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ. 10). 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ. 96, 99,104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη 
χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
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(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
Ισχύει ο Ν. 4412/2016, καθώς και ο κάτωθι κατάλογος στο µέτρο που διατηρείται, µετά την έκδοση του 
ανωτέρω νόµου. 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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Άρθρο 44: Φόροι - Κρατήσεις 
Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι,  τέλη,  κρατήσεις και οποιεσδήποτε  άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Κατ' εξαίρεση αυξοµείωσης στο χαρτόσηµο των τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα 
το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στα µέτρα που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. 

Τα προαναφερόµενα δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή  τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

 

Άρθρο 45: Εκτέλεση άλλων έργων  – Προστασία πηγών Εκµεταλλεύσεων  
Ο Ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει  την  εκτέλεση  οποιωνδήποτε  άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του ∆ηµοσίου τοµέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  
του,  να  προστατεύσει  τις υπάρχουσες  κατασκευές  και  εκµεταλλεύσεις  από  κάθε  βλάβη  ή  διακοπή   της 
λειτουργίας  τους  και  χωρίς  µείωση της ευθύνης του  να  αποκαθιστά  και  να συµβάλει στην άµεση µείωση 
των βλαβών ή διακοπών. 
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Άρθρο 46: Ανάληψη εκτελέσεως έργου από κοινοπραξία 
Αν η εκτέλεση του έργου έχει αναληφθεί από Κοινοπραξία  εφαρµόζονται  οι ειδικές  ρυθµίσεις  που  
προβλέπονται  στο  άρθρο 140 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 47: Απολογιστικές εργασίες 
Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και η προµήθεια υλικών απολογιστικά επιτρέπεται µόνο ύστερα από 
έγγραφη διαταγή και έγκριση της Υπηρεσίας για εργασίες που δεν είναι δυνατόν να επιµετρηθούν ή να 
κοστολογηθούν διαφορετικά. 
Γενικά για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρµόζεται το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 48: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισµός Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών - 
Υπερσυµβατικές εργασίες - Χρήση των επί έλασσον εργασιών  
48.1 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που δεν 
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις (άρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016). Ο  Ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµία 
αντίστοιχη  τροποποίηση  χωρίς έγγραφη εντολή.  
48.2 O φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου να επιφέρει 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις  στην  µορφή  του έργου,  την ποιότητα,  το είδος ή την ποσότητα των εργασιών,  
που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή την λειτουργικότητα του έργου, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην 
ισχύουσα Νοµοθεσία.  
48.3 Για την πραγµατοποίηση των µεταβολών συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 
πρωτόκολλο  κανονισµού  τιµών µονάδος νέων εργασιών για  τις εργασίες που  δεν περιλαµβάνονται στην 
αρχική σύµβαση. 
Για τα όρια των µεταβολών, τον τρόπο σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών, τον τρόπο 
κανονισµού των νέων τιµών εφαρµόζονται τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 4412/2016. Αν µε απαίτηση της 
Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών θα συντάσσεται  αντίστοιχο "Πρωτόκολλο κανονισµού 
τιµών µονάδος νέων εργασιών", σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  του άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.   
48.4 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 
και η τιµή της θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης 
κατηγορίας, στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα 
και όφελος του αναδόχου. 
48.5 Επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
άρθρο 156, παρ. 3β). 
 
Άρθρο 49:  Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου  για οποιαδήποτε  βλάβη επέρχεται στα 
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και  γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε 
αµέλεια,  απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του,  ή σε µη χρήση των καταλλήλων µέσων 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,  εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή 
ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 157 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 
Για την αναγνώριση των αποζηµιώσεων από ανώτερη βία εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 
4412/2016. 
Η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 εφαρµόζεται  ανάλογα  και  για τον καθορισµό αποζηµίωσης 
του  αναδόχου για  τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν καθώς  
και σε  περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία 
που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου. 
Μετά την έγγραφη διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που κοινοποιείται στην Προϊσταµένη Αρχή εκτελούνται  
εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλεται σε χρήση του έργου που παραδόθηκε για χρήση πριν από 
την  παραλαβή, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 50: Πληροφοριακές πινακίδες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες µε δικές του δαπάνες σε σηµεία που 
θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή. 
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Άρθρο 51: ∆απάνες ανατύπωσης συµβατικών τευχών και ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας 
Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συµβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δηµοσίευση της αρχικής 
διακήρυξης (Ν. 3669/2008 άρθρο 15, παραγ 10), καθώς τα υλικά για την τήρηση των στοιχείων του έργου 
(φάκελοι στοιχείων, τεύχη  ηµερολογίων, τεύχη επιµετρητικών κ.λπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Άρθρο 52: Φωτογραφίες του έργου και σε ψηφιακή µορφή 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του, έγχρωµες φωτογραφίες πριν από 
την έναρξη των εργασιών και κατά  τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και µετά το πέρας των 
εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των κατασκευών, καθώς και πανοραµικές, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει στην Υπηρεσία το σύνολο των φωτογραφιών σε ψηφιακή µορφή (CD). 

Άρθρο 53: ∆ιατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016 
και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008 στο µέρος που ισχύουν. 
Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη των 
Όρων ∆ηµοπράτησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τυχόν Νοµοθετική διάταξη θα ισχύει κατά τον χρόνο της 

δηµοπράτησης. 

Φιλλύρα  26/05/2017 
Συντάχθηκε

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Κοµοτηνή 06/06/2017 Θεωρήθηκε Η 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΣΣΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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